•

•

•• , ••
1/1992

ITALI
EDALJEN

MITALI-MEDALJEN
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsenlehti. Med
lemsblad för Gillet för Medaljkonst i Finland.6.vuo
sikerta/ årgång painos/ upplaga 800 kpl/ st
Vastaava toimittaja/
ansvarig redaktör:
Toimitusneuvosto/
redaktionsråd:

Seuraava numero/
följande nummer:

likka Voionmaa
Arvo Aho, Raimo Heino,
Leena Passi, Gunnel Sievers
ja likka Voionmaa.
Joulukuussa 1992.Aineis
ton tulee olla toimituksella
10.11.1992 mennessä.
1 december 1992.Materia
let bör vara redaktionen tili
handa senast den 10 no
vember 1992.

lrtonumerohinta/
lösnummerpris:

10 mk

llmoitushinnat/
annonspriserna

1/1 1.000 mk, 1/2 500 mk.

Kirjapaino/
boktryckeri

Porvoon Lehtisitomo Oy

Killan hallitus -Gillets styrelse
Puheenjohtaja
ordförande:
Varapuheenjohtaja
viceordf.:
Varainhoitaja
kassör:
Yleissihteeri/
sekreterare
Jäsenet/
medlemmarna:

Killan työvaliokunta:
Aimo Viitala,
Raimo Heino,
Peter Holmberg ja
likka Voionmaa

Aimo V iitala, varatuomari
Raimo Heino, kuvanveistäjä

Suomen Mitalitaiteen Kilta r.
y.
Gillet för Medaljkonst i Finland
Toimisto/ kansli:
Rauhankatu /Fredsgatan 6 B 26,
00170 Helsinki/Helsingfors
Postiosoite/postadress:
PI/Pb 101, 00171 Helsinki
puhelin/telefon:
90- 652 140, 90-477 1163, 90-418 586
telefax: 90- 477 1163
Mitali-Medaljen Toimitus:
Urheilukatu 48 A 3,
00250 Helsinki

SISÄLLYSLUETTELO
1. Voionmaa: Lukijalle ...................1
1. Voionmaa: Vuosimitalikilpailu ............2
1. Voionmaa: Jäsenmietteitä ..............11
T. Talvio:
Valettu mitali Suomessa ennen v. 1965
Summary in English ...................12
A. Aho: Yksi mitalin puoli ...............16
F. Voionmaa: Mitalitaidetta Andien takaa ....17
Ajankohtaista ........................18
Uusia mitaleita ....................... 23
L. Passi: Raimo Heinon mitalitaiteen
kolme ulottuvuutta ....................26
A. Aho: Pappismitalien mysteeri ..........28
B. Stravtins: Latvian mitalitaiteesta ........31
Mitali-Medaljen 1987-1991 ............. 34
Mitalien myyntipalsta ..................38
Svensk resume .......................39
Mitalilahjoituksia ......................41

Peter Holmberg ,
apulaisprofessori
likka Voionmaa, FM
Mauno Honkanen, taiteilija
Pertti Kukkonen, kuvanveist.
Aila Salo, taiteilija

Kansikuva: Terho Sakki,
Juuret syvällä, 75 mm, 1992

likka Voionmaa

LUKIJALLE
Mitali-Medaljen lehti alkoi ilmestyä vuonna
1987, aluksi Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jä
senlehtenä. Lehti on ilmestynyt kaksi kertaa
vuodessa, mikä on tavoite myös jatkossa. Leh
temme juttulista on rungoltaan ollut lähes sa
mankaltainen alusta lähtien; mielenkiintoisen
lisänsä toi laaja hollantilaisen mitalitaiteen eng
lanninkielinen esittely viime numerossa. Leh
den tilaajista valtaosa on luonnollisesti Killan
jäseniä, joskin viime aikoina eräiden yksityis
ten ohella mm eräät kunnalliset kirjastot ovat
ilmoittautuneet lehden tilaajiksi. Toivomme uu
sienkin lukijoiden viihtyvän seurassamme.
Lehden toimitusnevosto on terävöittänyt pro
fiiliaan. Allekirjoittaneen ohella siihen kuuluvat
nyt Dl Arvo Aho, kuvanveistäjä Raimo Heino,
FL Leena Passi ja FT Gunnel Sievers. Kädes
sänne nyt oleva numero on entistä enemmän
siis yhteistoiminnan tulosta. Jokainen meistä
- ja taustavoimistamme - toimii samalla leh
den vastuuhenkilönä, jonka puoleen voi hyvin
kääntyä juttuehdotuksin, mielipitein tai kom
mentein.
Vuoden 1992 keskeisiä tapahtumia ovat vas
tapäättynyt vuosimitalikilpailumme, Suomen
itsenäisyyden juhlavuoden mitaliprojektimme,
näyttelytoimintamme ja Lontoossa pidettävä
FIDEM-kongressi. Mitalikilpailuun puututaan
tuonnempana.
Näyttelymme ovat ennen FIDEMin kongressia
pienimuotoisia, mutta tavoittavat varsin suu
ren kävijämäärän, mistä on hyvänä osoitukse
na SPR:n veripalvelun näyttelymme maalis
kuussa tai toukokuussa Mäkelänrinteen luki
oon (päivä- ja iltalinja) vietävä koulunäyttely.
Mielestäni jäsenet voivat vaikuttaa näyttelytoi
mintaan missä päin Suomea tahansa, missä
vain löytyy joko taidemuseotila tai näyttelylle
muuten sopiva tila. Viime vuosien aikana poh
joisin näyttely on ollut Alajärvellä.
Vaikka Kilta toimii kansainvälisesti, FIDEM Lon-

too - tuo mitalitaiteen tekijöiden, asiantunti
joiden ja harrastajien kohtaaminen on jälleen
eräs näytön paikka. Vuoden 1992 FIDEM on
varmasti erilainen kuin mikään edeltäjistään,
joten lähtekäämme matkaan hieman uteliai
suuttakin tuntien. Perillä voimme tutustua eri
maiden mitaliuutuuksiin, joista Helsingin kong
ressi antoi viitteitä. Mukana on tällä kertaa mi
taleita myös Chilestä ja Baltian maista. Semi
naarit ovat mielenkiintoisia ja uudenlaisia,
loppubanketti huipennus koko kongressille.
Lontoossa voivat taiteilijat myydä mitaleitaan
mitalimarkkinoilla ja me kaikki tutustua näytte
lyyn talossa, jossa käy vuodessa noin viisi mil
joonaa kävijää. Lontoo on syyskuussakin Eu
roopan keskeinen kulttuurikaupunki, joten oh
jelmaa riittää.
Vuoden 1992 vuosimitalikilpailusta voidaan
vetää yksi ehdoton päätelmä: maamme mita
litaide on erittäin hyvin vauhdissa mukana, mi
käli vauhti tarkoittaa uusiutumista, idearikkaut
ta ja mitalitaiteen korkeaa tasoa. Vuosimitali
kilpailu on osoittanut elinkelpoisuutensa. En
tä mikä on jäsenen vastaus taiteilijoiden hy
vään panokseen? Vastauksen tulisi mielestä
ni sisältää selkeä lupaus siitä, että kukin meistä
tukisi entistä enemmän taiteilijoita ja ostaisi tä
nä vuonna ainakin yhden tai kaksi mitalia
enemmän kuin viime vuonna. Jotta asia ete
nisi tarvitaan uusiutunutta vuoropuhelua, jos
sa myyjä ja ostaja olisivat aktiivisesti liikkeel
lä. Taiteilijat voisivat tuoda mitaleitaan julki
esim. Mitali-lehden palstoilla ja keräilijät voisi
vat vaikkapa muodostaa mitalipiirejä, jotka ti
laisivat muutaman mitalin piirin taiteilijalta.
Lehtemme julkaisee tarvittaessa mielipidepals
taa, jonne otamme vastaan mitalin markkinoin
tiakin koskevia ajatuksia.

Millä muilla tavoin edistämme mitalitietoutta
ja mitalikeräilyä? Killalla on ollut mitaliprojek- 1
teja säästeliäästi, koska olemme aatteellinen
emmekä kaupallinen yhteisö. Itsenäisyyden
juhlavuoden mitali syntyi kilpailun tuloksena,
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eikä sen markkinointiin ole käytetty lehtien il
moitustilaa, koska markkinoinnin päävastuun
kantavat veteraanijärjestöt. Todettakoon, että
Killan jäsenet voivat ostaa Sakin Juuret syvällä
,-mitalia Killasta tai joltakin veteraanijärjestöl
tä. T ämän lehden mukana on tilauskortti, jolla
tilauksen voi helposti hoitaa. Mitali sopii erino
maisesti vaikkapa ylioppilaslahjaksi!

HY VÄ LUKIJA! Lehtemme ilmestyy nyt ensi
kerran toukokuussa. Toivomme, että pääartik
kelien ohella eräiden viimeaikaisten tapahtu
mien ja lähitulevien asioiden entistä monipuo
lisempi esittely lisää mielenkiintoamme mita
litaiteen harrastusta ja myös Killan toimintaa
kohtaan.

likka Voionmaa

MITALITAITEEN KILLAN
VUO SIMITALIKILPAILU
Mitalitaiteen Killan järjestyksessä 28. vuosimi
talikilpailu pidettiin nyt valetun mitalin kilpai
luna. Kilpailusäännöissä mainittiin kolme vaa
timusta kilpailutöille: niiden halkaisija sai olla
enintäin 12 cm, materiaalin tuli olla kestävää
ja ehdotukset tuli jättää molemmat puolet erik
seen. Materiaaliehto antaa monen mielestä tai
teilijalle vapaammat kädet kuin maininta esim
kipsistä tai valkoisesta kestävästä materiaalis
ta. Mainittakoon että ehdotusten joukossa kip
si on ylivoimainen materiaali, vaikka mahdolli
suudet olisivat tässä suhteessa rajattomat. Toi
saalta ehdotuksen koosta mainitaan vain hal
kaisija, ei esim paksuutta tai muita mittoja ku
ten rahakilpailuissa.
Killan vuosimitalikilpailuissa on lähes totuttu
siihen, että ehdotuksia jätetään noin 50. Har
voin on jätetty yli 60 ehdotusta ja aiempi osa
nottoennätys on 102. T ämänkertaisen lukema
107 viittaa siis jätettyihin ehdotuksiin ei osallis
tujiin, joita oli noin 90. Tarkkaa osallistujien
määrää on mahdotonta tietää, koska tieto on
avaamattomissa nimimerkkikuorissa. Mielen
kiintoista olisi tietää, kuinka monet ns. uudet
yrittäjät olivat liikkeellä. Monet maamme tai
dekoulut tekevät arvokasta työtä mitalitaiteen
hyväksi, joten moni ehdotus tuli todennäköi
sesti näistä kouluista. Kilpailuhenkisyyttä esiin
tyy maassamme joka lajissa, miksei siis myös
mitalitaiteessa. Kysymys on ideoista, toteutus
visioista ja halusta saada työ esille. Killan kil
pailut ovat usein nostaneet esiin uusia mitali
nimiä, tällä kertaa uudet nimet olivat harvas
sa.
Uusia ja ajankohtaisia olivat sen sijaan kilpai
luehdotusten mitä moninaisimmat nimet. EY
aihe esiintyi usein ja eräät työt olivat saaneet
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inspiraationsa urheilusta ja V-tyylistä ja mik
sei myös lamasta. Huumorin osuus oli mieles
täni merkittävä, joten tuomaristo saattoi virit
tyi oikeaan kilpailutunnelmaan
Vuosimitalikilpailun palkintolautakuntana toi
mi Killan hallitus, jota oli vahvistettu kahdella
Suomen Kuvanveistäjäliiton nimeämällä tuo
marijäsenellä, jotka olivat tällä kertaa kuvan
veistäjät Anneli Sipiläinen ja Nina Terno, mo
lemmat tunnettuja mitaliveistäjiä. Palkintolau
takunta valitsi keskuudestaan työvaliokunnan,
johon kuuluivat tuomarijäsenten lisäksi halli
tuksen jäsenet Mauno Honkanen ja sihteerinä
likka Voionmaa. Työvaliokunta kokoontui nel
jä kertaa, palkintolautakunta kahdesti. Tuoma
riston tehtävänä oli sijoittaa kaikki ehdotukset
luokkiin , antaa A- ja B-luokan ehdotuksista
lausunnot sekä päättää palkintojen jaosta. A
luokkaan sijoitettiin 21, B-luokkaan 33 ja C
luokkaan 53 ehdotusta. Palkintolautakunnan
mielestä varsinkin A-luokan ehdotusten taso
oli huomattavan korkea. Vuosimitalikilpailun
ratkaisu oli seuraava:

1 palkinto 13.000 mk Raimo Heinon Ritarin
hauta
11 palkinto 11.000 mk Pirkko Viitasalon Giaco
mettin jalat
111 palkinto 9.000 mk Raimo Heinon Serenadi
1 lunastus 6.000 mk Leena Turpeisen (Helsin
ki) Lampuri
11 lunastus 6.000 mk Erik Mäkisen (Turku) Port
ti

Killan hallitus päätti lisäksi myöntää 3.000
markan stipendit tamperelaisen Anna-Maija
Urmin ehdotukselle Ennustus ja järvenpääläi
sen Pekka Rytkösen ehdotukselle Onnenonki
ja.
Kilpailun tulos julkistettiin 23.4. Killan vuosi
kokouksen yhteydessä Taidehallin kerholla. Eh
dotukset olivat esillä samassa paikassa lauan
taihin 25.4. asti. Kilpailun lehdistötilaisuus pi
dettiin ennen vuosikokousta.

Killan hallitus on yksimielisesti päättänyt to
teuttaa Raimo Heinon Ritarin haudan vuoden
1992 vuosimitalina. Mitalin valuri päätetään
toukokuun aikana, mitali valetaan kesällä ja se
lähetetään jokaiselle jäsenmaksunsa maksa
neelle Killan jäsenelle. Ne, jotka haluavat tilata
vuosimitalin lisäksi muita sijoittuneita mitalei
ta, voivat ottaa yhteyttä yleissihteeriin. Vuo
simitali sisältyy jäsenmaksuun ja sitä valetaan
noin 250 kappaletta. Muut mitalit on makset
tava erikseen.

Ritarin Hauta (ehdotus 54)

Giacomettin jalat (32)
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Serenadi (41)

Kilpailutyöt on haettava pois ennen 31.5.1992,
koska sen jälkeen ne tuhotaan. Toivottavasti
mahdollisimman moni hakee omansa pois ja
valaa ne pronssiin, jotta saisimme korkeata
soista mitalitaidetta näkyviin näyttelyihimme.
T iedämme jo, että useimmat tässä vuosimita
likilpailussa sijoittuneet työt on valittu ensi syk
syn FIDEMiin näyttelyyn Lontoossa.
Ohessa julkaisemme A- ja 8-luokan ehdotuk
sista annetut lausunnot:

43 Päällystakki. Gogolin novellin päähenkilö
osuvasti ja osaavasti luonnehdittuna.
44A Karkauspäivä. Sadunhohtoinen tunnelma
saavutettu hyvin osuvasti valitulla työtavalla.
46 Sleepy. Unimaailman pehmeyttä hyvin il
mentävä toteutus, joka kärsii ehdotetusta pe
rusmuodosta.

A-luokkaan sijoitetuista ehdotuksista päätet
tiin antaa seuraavat lausunnot:

47 Lampuri. Lämminhenkinen ja raikas ehdo
tus, jossa kummankin puolen elementit täy
dentävät toisiaan. Kuva-aihe taustaansa näh
den ahdas.

17 Portti. Kokonaisvaikutukseltaan romantti
nen ja komea; ovi mahdollistaa pystyasennon.

50 Happamia. Herkkä ja kaunis toteutus pe
rinteisestä aiheesta.

28 Tulosvastuu vastaan humanismi. Rohkeasti
kantaa ottava ehdotus, jonka tiukka geomet
rinen muoto vaatisi täsmentämistä.

52 Unohtunut nukke. Yksinkertaisuudessaan
vetoava nostalgissävyinen nukkeaihe, jonka to
teutuksessa on viimeistelyn puutetta

32 Giacomettin jalat. Aihepiiriään osuvasti il
mentävä ja kompositioltaan voimakas teos. Ko
konaisuus elävä ja mielenkiintoinen. Muotokieli
herkkä. Puolet täydentävät toisiaan.

54 Ritarin hauta. Eleettömyydessään herkkä
vireinen ja hienostunut ehdotus, jossa on voi
makas rauhan ja hiljaisuuden tunnelma.

39 Nöf EY:lle. Huumorilla höystetty kannanot
to, jonka toteutuksessa tarkistamisen varaa.
40 Laps Suomen ällös vaihda pois sa maatas
ihanaa. Ansiokkaasti ajankohtaiseen aihee
seen kantaa ottava ehdotus, jonka maisema
puoli on klassisuudessaan onnistunut.

598 Aleksi ja Sandra. Muotojen rikkaudesta
huolimatta ehyt kokonaisuus. Puoliskot deko
ratiivisuudessaan liian samanlaiset.
61 Onnenonkija. Ehdotus on yksinkertaisuu
dessaan hiljaista odotusta hyvin ilmentävä.
Pilkkisivu harmonisuudessaan vaikuttava.

41 Serenadi. Taitavasti sommiteltu moni-ilmei
nen kokonaisuus.

68 Bongaajan mitali. Herkkä ja miellyttävä nä
kemys luonnonvalokuvaajan työstä. Takasivus
sa on toistoa.

42 Ennustus. Selkeä, loppuunharkittu ehdotus,
joka pyrkii selvittämään epäselvyyksiä.

72 T äysikuu. Yksinkertaisuudessaan raikas ja
humoristinen työ.

4

86 Nokakkain. Koiranomistajien arkikomiik
kaan liittyvä tilanne. Puoliskojen toisiinsa liit
tämisessä hauska oivallus.
87 Kuvajaisen kurkistajat. Erityisesti kasvosi
vultaan jännittävä, mutta kääntöpuolen muo
tokielessä puutteita.
89 Primo vere. Naisfiguurien käsittelyssä suu
ria ansioita. Ehdotuksen takasivu ei ole yhtä
mielenkiintoinen.
B-luokkaan sijoitetuista ehdotuksista annettiin
seuraavat lausunnot:

sommittelultaan mielenkiintoinen, mutta to
teutukseltaan monotoninen.
38 Suojassa myrskyiltä. Elementtien käsitte
ly ristiriitainen. Kokonaisuus muuten hallittu.
53 Klik ja Klak. Pöytäsivun toteutuksessa ai
toa tunnelmaa. Kääntöpuolen sommittelussa
puutteita.
56 Vuokko. Luontoaiheinen ehdotus, jonka
kukkasivu hyvin jäsennelty.
57 Ensimmäinen energia. Tuore idea, joka la
tistuu kääntöpuolten samanlaisuuteen.

1 Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttä
kää maa. Liikaa pelkistetty kannanotto väes
töräjähdyksestä.

58 Kirjoittamaton lehti. Herkästi toteutettu eh
dotus, jonka lopputulos jotenkin voimakas.

2 Tuonelan rajalla. Taidokas mutta kuivahko eh
dotus

59C Aatteen veljet ja sisaret. Surrealistinen
tuoreesti käsitelty ehdotus, jonka kerronta on
vaisu.

3 Asumaton planeetta. Aihepiiriään hyvin il
mentävä ehdotus, jonka puoliskot ristiriitaiset.

59D Noita. Mukavasti surrealistinen ehdotus,
jonka toinen puoli on sekava.

10 Uusi valos. Figuurin ja taustan suhde hyvin
jäsennelty, kääntöpuoli selkiymätön.

64 Arkeologinen aihe. Sommittelultaan selkeä,
mutta keskeneräinen.

12 Vainotut. Herkästi ja luontevasti toteutet
tu eläinaihe, jossa eläinten suhde taustaansa
on jäänyt tutkimatta.

66 Ensimmäinen polkupyörä. Kertova lämmin
henkinen ehdotus, muistelusivussa puutteita.

14 Kansojen hätä. Empatiaa herättävä ehdo
tus, jonka viimeistelyssä puutteita.
15A Vaarin aikaan. Nostalgissävyinen kokonai
suus, jonka onnistunut patosivu korostaa lat
teaa henkilöpuolta.

69 T ähdenlento. Humoristinen ja selkeä toteu
tus, joka sanomaltaan ei ole kantava.
73 Sherwood. Voimakaskuvioinen kehityskel
poinen ehdotus.
76 Jälkiä lumessa. Herkkä kokonaisuus, jon
ka puolet liian samanlaiset.

158 Lapin kesä. Naivistinen ehdotus, jonka to
teutuksesta puuttuu aiheen edellyttämä herk
kyys.

78 Don Quijote. Mitalin voimakkuudessa an
sioita, kääntöpuoli eri paria.

18 Peli. Ehyt, mutta hiukan vaisu ehdotus.

79 Kolumbus. Erinomaisen raikas oivallus, jon
ka viimestelyssä puutteita.

23 ln memoriam "Dante Alighieri 700". Dan
te-tutkielma, jonka aihepiirissä ansioita. Työ
kärsii pintakäsittelystä.

80 T ähtisiivilä. Massiivinen ehdotus, joiden sa
mankaltaisissa puoliskoissa sommittelun puut
teita.

26 Kuva kehyksissä. Sommittelussa mielen
kiintoinen, mutta osin jäsentymätön.

83 Amor vivandi. Herkästi toteutettu työ, jon
ka kokonaisvaikutelma tavanomainen.

29A V-tyyli. Talviurheilua vähäeleisesti ilmen
tävä viimeistelty ehdotus, mutta jää kuitenkin
vähän tehottomaksi.

85 Tarkemmin ajatellen. Monumentaalinen eh
dotus, joka kaipaa ideasisältöä.

34A Tuulinen päivä. Elävästi toteutettu arkinen
tapahtuma.
348 Miten elämä mitataan. Ajatukseltaan ja

90A Kertotaulu ja kärrynpyörä. Henkilösivun
liike vauhdikas, kääntöpuoli vaisu.
90B Vaellus. Vaikuttava idea, jonka toteutuk
sessa puutteita.
5
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likka Voionmaa (toim.)

JÄSENMIETTEITÄ KILPAILUN JÄLKEEN
Lehtemme toimitusneuvoston päätöksen mu
kaisesti pyysimme eräitä vuosikokoukseen
osallistuneita jäseniä esittämään ajatuksiaan
käydystä kilpailusta nimikkeellä epävirallinen
varjoraati. Raadin jäsenet Göta Holm (GH) Hel
singistä, Lena Tarkkila (LT) Tampereelta ja Si
mo Toivola (ST) Lahdesta oli valittu umpimäh
kään ja heidän ajatuksensa on esitetty kylmil
tään vain muutaman hetken miettimisajan jäl
keen.

Aluksi kysyin varjoraadin mielipidettä kilpailus
ta yleensä.
GH: Osanottajien runsaus yllätti minut positii
visesti ja varsinkin se, että joukosta löytyy pal
jon toteutuskelpoisia ehdotuksia.• Henkilökoh
taisesti haluaisin vaatia ehdotuksilta kuitenkin
jonkinlaista arvokkuutta eli sitä ettei liian hel
posti keksittäisi aihetta, joka ei oikeastaan mi
tään merkitse. Mitalit ovat kuitenkin esineitä,
jotka säilyvät vuosikausia. A-luokan osalta olen
tuomariston kanssa samaa mieltä; luokitus
osui tältä osin nappiin. Olisin lisäksi siirtänyt
B-luokasta joitakin töitä A-luokkaan. A-luokan
suhteellinen osuus kokonaisuudesta oikea.

LT: Vaikeutena on syventyä lyhyessä ajassa
näin moniin ehdotuksiin; raatikin oli tarvinnut
monta kokousta ennen kuin päätös kypsyi. T äl
lä hetkellä minusta tuntuu, että eräät C-luokan
työt olisivat kuuluneet B-luokkaan eivät kyllä
kään A-luokkaan. A-luokkaan olin suht tyyty
väinen mutten voittojärjestykseen.

ST: A-luokka oli yllättävän korkeatasoinen ver
rattuna joihinkin aiempiin vuosiin. T ällä kertaa
A-luokassa oli monia miellyttäviä mitaleja. A
luokasta en olisi siirtänyt alemmaksi mitään,
C-luokasta olisin siirtänyt B-luokkaan muuta
man ehdotuksen. Olen tuomariston kanssa sa-

moilla linjoilla mitä kilpailun korkeaan tasoon
tulee.

Löytyikö mitalien joukosta yhtään selvää suo
sikkia?
LT: Suosikkia ei heti löytynyt. Palkituista Rita
rin hauta muistutti kymmenen vuoden takais
ta Tarinan pituutta joten mieleeni tuli ajatus
raadin urautumisesta. Huumoria ja oivalluksia
saa ja pitää olla mukana. Olisin ehkä nostanut
voittajaksi joko Onnenonkijan tai Portin, vai
olenko itse urautunut?
GH: Voittaja oli hyvin valittu. Voittajan jälkeen
olisin sijoittanut jonkin lunastuksen tai tunnus
tus-stipendin saaneen työn. Onkija oli mieles
täni hyvä. Voittaja oli erinomainen vaikka se
muistuttikin jotain aiempaa mitalia: se on sel
keä ja varsinkin valettuna metalli ja rikas kuva
tulevat hyvin näkyviin.
ST: Olen melko samaa mieltä voittajasta edel
lisen puhujan kanssa. Onnenonkija olisi ollut
minun suosikkini: siinä oli huumoria ja se oli
hyvin toteutettu.

Lisäkysymys: Haluaisitteko muuttaa Killan ny
kykäytäntöä, jolloin hallitus päättää minkä mi
talin jäsen saa jäsenmaksuaan vastaan?
Holmin ja Tarkkilan mielestä ratkaisu oli tänä
vuonna niin onnistunut, että kaikki voivat olla
tyytyväisiä saamaansa mitaliin. Muita palkit
tuja voi ostaa tietysti vuosimitalin lisäksi. Jos
vuosimitaleita olisi useampia, tulisi vaikeuksia
mitalien numeroinnissa.
Toivolan mukaan jäsenen pitäisi voida valita
vuosimitalinsa paremmin, koska mitaleita valetaan niin suuri määrä
11

Tuukka Talvio

VALETT U MITALI SUOME SSA ENNEN
VUOTTA 1965
Suomen Mitalitaiteen Killan ja sen vuosimita
likilpailujen yhtenä päämääränä on ollut mita
lien vanhan valmistustavan, valamisen, uudel
leen elvyttäminen. Valetun mitalin perinne oli
1960-luvulle tultaessa jäänyt lähes unohduk
siin. Aikaisemmin sitä oli edustanut ennen
kaikkea Gerda Qvist. Seuraavassa esitellään
eräiden hänen aikalaistensa teoksia. Luettelo
ei ole täydellinen, mutta tärkeimmät tekijät on
pyritty saamaan mukaan.
Gerda Qvistin (1883-1957) tuotannosta ei ole
olemassa perusteellista tutkimusta, mutta hä
nen elämästään ja työskentelystään on kirjoi
tettu useita artikkeleita, joista kaksi on ilmes
tynyt aivan viime vuosina. Useiden muiden
maamme ruotsinkieliseen sivistyneistöön kuu
luneiden nais-taiteilijoiden tavoin hän tunsi
alansa ulkomaisen avantgarden läheisemmäksi
kuin oman maan taidepiirit. Kun hän ensimmäi
sen maailmansodan aikoihin oli uransa alussa,
mitalitaiteen modernismia edusti saksalainen
Mi.inchenin koulukunta. Ranskalaistyyliset mi
talit olivat yleensä lyötyjä, mutta mi.incheniläi
set pitivät esikuvinaan renessanssin valettuja
mitaleita, sekä italialaisia että saksalaisia. Qvis
tin teoksissa Mi.inchenin koulun perinteet eli
vät 1950-luvulle asti. Hänen aikalaisensa Suo
messa tekivät valettuja mitaleita lähinnä kokei
lumielessä, eikä heidän teoksiaan voi yhtä sel
västi yhdistää mihinkään mitalitaiteen kansain
väliseen koulu-kuntaan.
Viime vuosisadan suomalaiset mitalit valmis
tettiin vielä rahapajoissa, ensin Tukholmassa
ja Pietarissa ja vuodesta 1865 alkaen Helsin
gissä. (Mitalitaiteen Kiltaa perustettaessa ei
kukaan näytä huomanneen, että kotimainen
mitalitaide täytti samana vuonna 100 vuotta!)
Vuosisadan vaihteessa mitalien lyöminen li
sääntyi suuresti, mutta vaikka taiteilijat nyt oli
vat kotimaisia, rahapajan osuus alettiin teet
tää ulkomailla, sillä Suomessa ei vielä ollut uu
denaikaisen mitalitekniikan vaatimaa kaiverrus
konetta.
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Näiltä vuosilta on säilynyt myös pari lyijystä va
lettua mitalinomaista pienoisreliefiä, jotka esit
tävät aikakauden tunnettuja henkilöitä. Aarne
Laitakari on ottanut ne mukaan Suomen mita
lit -teokseensa (1969), mutta Mauritz Hallberg
ja H. J. Boström eivät kelpuuttaneet niitä luet
teloihinsa, koska ne ovat yksipuolisia, takaa
onttoja ja seinällä pidettäväksi tarkoitettuja.
Vaikka tällaiset teokset eivät olekaan varsinai
sia mitaleita, he ansaitsevat tulla huomioiduiksi
mitalitaiteen rinnakkaisilmiönä. Vähättelyn
syynä lieneekin ollut ennen kaikkea kyseisten
kahden teoksen melko heikko taiteellinen ta
so. Muistettakoon kuitenkin, että myös Qvist
aloitti uransa mitalitaiteilijana muovailemalla
pieniä yksipuolisia muotokuvareliefejä. Vuosi
sadan alun sisustusmuoti suosi seinien täyt
tämistä monenlaatuisilla ja -kokoisilla kuvilla.
Reliefeistä toinen esittää Eugen Schaumania
(kuva 1). Se on pyöreä ja läpimitaltaan 73 mm
(Laitakari 284). Toinen, ovaali-mainen reliefi
(60 mm) kuvaa Albert Edelfeltiä (Laitakari 52);
kansallismuseon kappale on kiinitetty maala
rinpaletin muotoi-seen taustaan. Schauman
tuli kuuluisaksi 1904; Edelfelt kuoli odottamat
ta 1905. Reliefit on epäilemättä tehty muistoe
sineinä myytäviksi juuri näihin aikoihin. Tekijä
kin on saattanut olla sama. Edelfeltin reliefis
sä on nimikirjaimet FG, joita toistaiseksi ei ole
osattu tulkita. Schaumanin kuva oli "kuumaa
tavaraa", ja tästä johtunee, että se on koko
naan signeeraamaton. (Numismaatikkolehdes
sä 1/1980, s. 9, kerrotaan kuinka poliisi 1913
takavarikoi Viipurin museossa olleen Schau
man-reliefin.)
Mitalimaisten pienoisreliefien huomattavin te
kijä maassamme oli kuvanveistäjä Aarre Aal
tonen (1889-1980). Hänen tuotantonsa käsit
tää yhdeksän lyötyä mitalia ja kaksitoista va
lettua yksipuolista reliefiä (kuva 2). Viimeksi
mainitut ovat kaikki n. 85 mm:n läpimittaisia,
ja niitä on pronssin lisäksi valmistettu kipsis
tä. Ne voidaan kokonsa ja tyylinsä perusteella

Kuvat 1-2.
Valetun mitalin edeltäjiä olivat maassamme suurmiehiä esittävät pienoisreliefit, joita pidettiin
seinällä. Niiden tunnetuin tekijä oli Aarre Aaltonen, joka 1920-luvulla muovaili mitalimaisen re
liefin mm. Johannes Linnankoskesta (84 mm). Oikealla tuntemattoman tekijän lyijyreliefi Eu
gen Schaumanista (73 mm; 19040 57).
mielestäni hyvin lukea mitaleiksi, vaikka kipsi
kappaleissa ja useissa metallisissakin on taka
na kolo tai silmukka ripustamista varten.
Suurin osa Aaltosen mitalireliefeistä (jos tällai
nen ilmaisu sallitaan) on kirjailijamuotokuvia
(Juhani Aho, J. H. Erkko, Eino Leino, Johannes
Linnankoski, Aleksis Kivi, J. V. Snellman, Z. To
pelius ja E. Lönnrot). Hänen aiheinaan olivat
myös Sibeliuksen 60-vuotispäivä 192 5, Turun
kaupungin 700-vuotisjuhla 1929, Turun yliop
pilastalon valmistuminen 1952 sekä Olympi
alaiset 1952. Henkilöaiheiset reliefit lienee teh
ty suurimmaksi osaksi 1920-luvulla, sillä
useimmat niistä ovat mukana Boströmin 1932
ilmestyneessä teoksessa. Valutyö on toisinaan
melko karkeata ja metallin laatu vaihtelee; sar
joja on selvästi valettu eri aikoina.
Myös muutamat muut taiteilijat, kuten Bru
no Aspelin (1870-1941) ja Gustaf Nyholm
(1898-1946) muovailivat reliefejä, mutta
useimmat niistä ovat niin kookkaita, että ne
jäävät aiheemme ulkopuolelle. Aiheina olivat
useimmiten Aleksis Kiven ja Sibeliuksen kal
taiset merkkimiehet. Gerda Qvist on tehnyt ne
likulmaisen kipsireliefin Vihtori Kosolasta.
Palatkaamme vihdoin "oikeisiin mitaleihin". T ä
hän ryhmään kuuluvat ennen kaikkea Lauri
Leppäsen (1895-1977) muotokuvat presidentti
K. J. Ståhlbergista (1925) ja löytöretkeilijä G.
A. Wallinista (1926). Ståhlberg-mitali (Laitakari
314) on tosin yksipuolinen, mutta Wallin-mi
talista on olemassa kaksipuolinen versio (ku
va 3; Laitakari 343 on yksipuolinen). Sen etu
sivu perustuu samaan R. W. Ekmanin maalauk-

seen kuin Ovistin myöhemmin (1954) tekemä
Wallin-mitali, mutta Leppäsen tulkinta muoto
kuvasta on selvästi persoonallisempi kuin
Ovistin.
Leppäsen Wallin-mitalin toteutus on täydellisen
hallittu, se on valettu hyvin ja sillä on miellyt
tävä patina. Se on Ovistin tuotannon ohella il
man muuta aikansa merkittävin valettu mitali
maassamme. Kansallismuseon kappaleeseen
on punssattu numero 2/5. Lienee johtunut os
tajakunnan vähäisyydestä ja hyvien valajien
puutteesta, ettei Leppänen jatkanut tällä alal
la. Hänen kaikki myöhemmät mitalinsa ovat
lyötyjä.
Leppäsen rinnalla on mainittava veljekset Emil
Halonen (1875-1950) ja Arttu Halonen (18851963), jotka myös muovailivat molemmat mi
talin presidentti Ståhlbergin 60-vuotispäiväksi
1925. Niiden muotokuvat ovat lähes saman
laiset (ks. Boström 1, k. 49:1, 3), takasivuissa
sen sijaan on melkoinen ero. Emil Halonen on
kuvannut presidentin koskivenettä ohjaamas
sa; sama valtiolaivan ideaan perustuva ver
tauskuva esiintyy myös eräässä paljon myö
hemmässä Kekkos-mitalissa. Arttu Halosen
mitalin takasivulla on oikeuden jumalatar ja
Suomen leijona sijoitettu omalaatuisella tavalla
yhteen ja samaan vaakunakilpeen. Emil Halo
nen oli jo 1920 muovaillut mitalin aiheesta
" Kotimainen orkesteri", ja hän on tehnyt myös
mitalin Elias Lönnrotista (Laitakari 542, 191).
Molemmat ovat yksipuolisia, ja oletettavasti
Arttu-veljen valimossa toteutettuja. Samalta
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tämänsä Schulzen valimo Berliinissä oli tuhou
tunut pommitu ksessa ja lakkautettu.
1950-luvulla Qvist sai huomata jäävänsä Essi
Renvallin ja muiden uuden sukupolven edus
tajien varjoon. T ämä näyttää olleen hänelle
suuri haaste, ja hänellä alkoi uusi huomattavan
aktiivinen kausi, joka katkesi hänen kuole
maansa 74-vuoden iässä 1957. T ältä ajalta on
mm. hänen Beethoven-mitalinsa (kuva 4), jon
ka epätavallinen sommitelma lienee saanut vai
kutteita Wäinö Aaltosen Yrjö Reenpää -mita
lin takasivusta. Osa Qvistin viimeisen vuoden
mitaleista lienee perustunut aikaisempiin luon
noksiin.
Myös Renvall kokeili valetun mitalin tekemis
tä Alfred Kordelinin säätiön palkintomitalissa
1947 (kuva 5). Valutyön taso ei valitettavasti
tee oikeutta teoksen herkälle muovailulle.
Sotien jälkeen elpynyt mitalitaiteemme keskit
tyi aluksi lähes kokonaan lyötyihin mitaleihin.
Niiden valmistus oli jo siirtynyt kotimaahan, ja
alan yritykset pystyivät 1950- ja 6 0-luvun ku
luessa tarjoamaan mahdollisuuksia yhä korke
ampaan reliefiin ja suurempaan läpimittaan.
Mitalien valaminen tuntui ehkä tässä tilantees
sa vähemmän kiinnostavalta vaihtoehdolta.
Mitalitaiteen harrastajien, sekä taiteilijoiden et
tä keräilijöiden, lukumäärän lisääntyminen pi
ti kuitenkin yllä mielenkiintoa myös perintei
seen valumenetelmään.

Kuva 3.
Lauri Leppäsen G. A. Wallin -mitali (105 mm;
1926) on vuosisadan alkupuolen huomattavin
valettu mitali Suomessa Gerda Qvistin tuotan
non ohella.

vuosikymmeneltä on lisäksi mainittava Yrjö Lii
polan (1881- 1971) plaketti " Karjalan nousu "
(1922), sekin yksipuolinen (Boström 11, s. 146).
1920-luvun kokeilujen jälkeen valettuja mita
leita teki Suomessa käytännöllisesti katsoen
vain Qvist, jolle kysymys teoksien myymises
tä nähtävästi oli vähemmän tärkeä. Hänenkin
tuotannossaan olivat kuitenkin 1930-luvun
alun jälkeen vallitsevina lyödyt mitalit. Sotien
jälkeen tähän vaikuttivat myös vaikeudet va
lujen teettämisessä: hänen aikaisemmin käyt14

Armas Lähteenkorva muovaili 1958 Roomas
sa yksipuolisen mitalin Henrik Zilliacuksen
50-vuotispäiväksi (Laitakari 3 66). Se lienee
syntynyt Italian taiteen innoittamana. Kotimai
sesta innoituksesta oli sen sijaan varmasti ky
symys Aimo Tukiaisen " Kultatuoli ja Pesä" -mi
taleissa vuodelta 1962 (kuva 6-7). Nekin ovat
yksipuolisia. Jälkimmäinen edustaa jo moder
nismia, joka tuli mitalitaiteessamme vallitse
vaksi 1960-luvun jälkipuolella.
Killan perustaminen synnytti suoranaisen in
nostuksen valet-tuihin mitaleihin. Toivo Jaati
nen, Viljo Savikurki ja Heikki Nieminen aloitti
vat niiden tekemisen 1965, ja samalta vuodelta
on myös Kauko Räsäsen "Mater Mare". Räsä
nen oli jo 1953 muovaillut Helsingin Kansallis
seuralle ansioplaketin "Turvaa tulevaisu us".
Raimo Heino tuli mukaan 1966, Terho Sakki
1967 ... Näistä vuosista lähtien voimme jo seu
rata valetun mitalin vaiheita Suomessa Killan
näyttelyluetteloiden avulla.

Kuvat 4-5.
Gerda Qvist: Beethoven (12 5 mm, yksip.; 1957), Essi Renvall: Alfred Kordelinin säätiön ansio
mitali, etusivu (116 mm; 1947).

Kuvat 6-7.
Aimo Tukiaisen vapaa-aiheiset " Kultatuoli (85 mm) ja Pesä" (100 mm) aloittivat u uden kauden
maamme valetun mitalin historiassa 1961. Molemmat ovat yksipuolisia.

S u m m a ry
The Cast Medal in Finland
before 1 9 6 5
Gerda Qvist (1883-1957) was the first Finnish
medallist ta specialize in east medals. Her
work was strongly influenced by the Munich
School. Aisa other Finnish sculptors were in
terested in the casting af medals, especially
in the 1920s, but they produced mainly one
sided portrait reliefs af well-known authors and
other celebrities (figs. 1-2). Lauri Leppänen
( 1895-1977), however, modelled in 1926 a re
markable medal af G. A. Wallin ( 1811-1852), a

well-known explorer af Arabia (fig. 3). T he re
ason why he did not carry on with this kind
af work was probably the lack af demand; Ger
da Qvist apparently had less need ta sell her
medals.
Except for the work af Qvist (fig. 4), very
few east medals were made in the 1940s (fig.
5) and 50s. A new interest in this field was he
ralded by two medals modelled by Aimo Tuki
ainen in 1961 (figs. 6-7), and a real revival fol
lowed with the founding af the Finnish Art Me
dal Society in 1965. T he annual medal com
petitions organized by the Society have pro-'
moted especially the issuing af free art medals,
but traditiona! portrait medals have aisa gai
ned popularity.
15

Arvo Aho

YKSI MITALIN P UOLI
Ehkä aivan heikoimmin tunnettuja mitalin puo
lia on sen käyttäminen onnittelupuheen raken
neosana. Jotta tietous tältäkin alalta lisääntyi
si, kerron esimerkinomaisesti yhden kuvitellun
tapauksen. Metsästysseurueenne ylijahtimes
tari täyttää 50 vuotta. Joukkonne on sonnus
tautunut onnittelukäynnille, punaisissa päähi
neissä kenties. Lahjaksi on seurueeseenne
kuuluvan pankinjohtaja-mitalimiehen suosituk
sesta hankittu Kauko Räsäsen muovailema
Säästöpankkien 150-vuotismitali.

Olette onnittelupuheessanne päässyt lahjan
luovutuskohtaan ja jatkatte näin: " Hyvä veli,
olemme yrittäneet huolella harkita, miten pu
kisimme hyvät ajatuksemme Sinusta materi
aalisen lahjan muotoon ja olemme päätyneet
tähän erityislaatuiseen mitaliin. Se on mieles
tämme oikea täysosuma siinäkin suhteessa,
että se niin sattuvasti kuvaa Sinun osuuttasi
veljesjoukossamme. Katso näitä johdonmukai
sen selkeitä linjoja ja tätä jäntevän omaperäistä
muodonantoa. Eivätkö ne ole kuin Sinun tapasi
johtaa retkiämme ja hahmotella kaatosunnitel
miamme. Voisi suorastaan sanoa, että esimer
kiksi tämä kirkaspohjainen jalka olet kuin Si
nä, jonka varassa seurueemme jahtaa ja otuk
set kaataa.' '
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Jos ylijahtimestari on kohtuullismielinen, niin
edellisen kaltainen todenpuhe tuntuu hänestä
jonkin verran liialliselta. Hän keskeyttää puheen
huomauttaen, että älä nyt veli hopea liioittele,
en minä aivan noin hyvä voi olla. Muistattehan
toki, että moni hirvi on sentään päässyt ket
jumme läpi, jos kohta tilillämme on se Tahvo
Huovisen silmäpuoli lehmä. Teidän pitäisi muis
taa; että mitalilla on aina toinenkin puolensa.
Hyvä on, tätä te olitte odottanutkin ja niin te
oitis käännätte mitalin toisen puolen näkyviin:
" Sinäpä sen sanoit, mitalilla on todellakin toi
nenkin puoli. Katsellaanpa sitten, mitä tällä toi
sella puolella on Sinusta kerrottavana. Eikö se
selkeästi julista, että Sinä olet kuin seurueem-

me johtava helmi, kuin kirkas kruunu kaiken ta
sapäisen yllä tai kuin juuri kohdalleen osunut
luoti hirviuroksen kupeessa. Ota ja pidä piiron
kisi päällä muistona meiltä metsien veljiltäsi."
Lienee tässä jo kyllin osoittamaan, mitkä mai
niot mahdollisuudet kätkeytyvät lyötyjenkin
mitalien käyttämiseen tunteiden tulkkina ja li
kikäyvän onnittelupuheen aineksena. Toivoisi
tällaisen mitalin puolen yhä useammin kään
tyvän näkösälle niin mitalin tekijöiden kuin saa
jienkin mielihyväksi.

Flu Voionmaa

MITALITAIDETTA AN DIEN TAKAA
On vaikeata eritellä niitä tosiasioita, jotka ovat
vaikuttaneet siihen, että Etelä-Amerikka ei ole
aktiivisesti osallistunut mitalitaiteen maailman
kongresseihin. Onhan juuri kongressien tarkoi
tuksena tuoda näytteille osallistuja maiden tai
detuotannollinen kehitys. Näillä riveillä ja aivan
mitalitaiteen ystävän aloittajaroolissa voin vii
tata toistaiseksi vain mitalitaiteen tilaan ja ke
hitykseen Chilessä, maa, jossa olen asunut jo
yli 21 vuotta.

Siis miksi Chile ei ole osallistunut FI DEMin
kongresseihin? Osallistumattomuutta ei tieten
kään voi pitää sen merkkinä etteikö Chilessä
olisi ollut tai ole mitalitaidetta. Kuuluvathan
etenkin muisto- ja henkilömitalit länsi-maiden
perinteeseen renesanssin ajoista lähtien. Ete
lä-Amerikka joutui eurooppalaisen vallan ja
kulttuurin vaikutuspiirin alle 500 vuotta sitten.
Tämä vuosi on siis juhlavuosi: tulevan loka
kuun 12 päivänä, kuten myös pitkin kuluvaa
vuotta monet erilaiset aloitteet niin kuin Se
villan
maailmannäyttely
sujuvat
500vuotisjuhlan merkeissä. Ehkäpä juuri tietoisuus
tuosta huomattavasta ajanjaksosta kuten
myös demokratian palautuminen Chilen pitkäl
le toistakymmentä vuotta kestäneen diktatuu
rin jälkeen, ovat merkkejä, jotka ovat vaikut
taneet siihen, että Santiagon Kansallismuse
oon (Museo Hist6rico Nacional) perustettiin
kaksi vuotta sitten numismatiikan osasto, jo
ka toimii apurahan turvin ja että siellä toimii
myös viime lokakuusta lähtien mitali-taiteen

ystävien seura.
Chileläistä numismatiikkaa ja mitalitaidetta ei
ole tutkittu koko tänä vuosi-satana sen jälkeen
kun kuuluisa chileläinen humanisti Jose Tori
bio Medina julkaisi vuonna 1901 systemaatti
sen luettelon asianmukaisine tietoineen Chilen
siirtomaa- ja itsenäisyysajan mitaleista. Kum
pikin toimintapiiri on rajoittunut siitä lähtien
pääasiasssa rahan- ja mitalinlyöntiin Chilen ra
hapajassa - Casa de Moneda - ja yksityisten
rahan- ja mitalinkeräilijöiden käsiin.
Chilen rahapaja perustettiin vuonna 1743 San
tiagoon. Ensimmäisen chileläisen kaivertajan
- Agustin Tapia nimeltään - mitali lyötiin Raha
pajassa vuonna 1 759 sen hetkisen hallitsijan
Kaarlo 1 1 1 kunniaksi. Kymmenen vuotta myö
hemmin lyötiin ensimmäinen siirtomaa-ajan ra
ha. Itsenäisyysajan ensimmäinen raha lyötiin
1817, seitsemän vuotta Chilen itsenäistymisen
jälkeen.
Edellä mainittu ihmeellinen historiallinen tyh
jiö vuoden 1901-1990 välillä mikä raha- ja mi
talitaiteen tutkimiseen ja taiteelliseen edistä
miseen tulee, saa tarkemman havainnoinnin
perusteella kuitenkin useita elonmerkkejä. Chi
lessä on aina ollut keräilijöitä ja tutkijoitakin,
kuten don Alamiro de Avila Martel, joka julkai
si vuonna 1982 tutkimuksen kuuluisan Chileen
muuttaneen ja täällä viime vuosisadalla elä-

Maipun syleily (Casa de Moneda, muovailijaa/kaivertajaa ei ole mainittu).
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mäntyönsä toteuttaneen venezualaisen huma
nistin Andres Bellon kunniaksi tehdyistä mita
leista.
Andres Bella-mitalien taiteilijoiden joukosta
löytyvätkin Chilen edustavimmat mitalitaitei
lijat tällä vuosisadalla. Rene Thenot (18931963), syntyjään ranskalainen, sai vuonna
1937 työtarjouksen Chilen rahapajan kaiverta
jaksi.Tämä menestyksellinen raha- ja mitalitai
teilija toimi yli 20 vuotta Chilen rahapajassa ja
hänen ansiokseen voi lukea, että chileläinen
mitalitaide pääsi ensimmäistä kertaa irti riipu
vuussuhteesta rahakäsitteeseen.
Mitalitaiteen kannalta tärkeä plastinen muotoi
lu hahmottuu ja konkretisoituu Thenotin op
pilaassa Santiago Urzuassa (1930-1966), jon
ka muistonäyttely oli esillä Santiagon Kansal
lismuseossa viime vuoden lopulla. Thenotin
kehoituksesta Urzua kävi Pariisissa lisäopissa.
Urzuan taide on parhaimmillaan plaketissa,
käyttääkseni Jorma K. Miettisen jakoprinsiip
piä (Mitali-Medaljen 2/1989). Thenotin ja Ur
zuan jälkeen Chilen 1950- ja 60-luvulla tule
vaisuutta luvannut mitalitaide palautui Raha
pajan työrutiiniin. Orastanut mitalitaide jatkui
mitalilyöntinä. Nykyään Casa de Monedan mi
talikaivertajilla on ylitöitä. Taiteelliseen suun
nitteluun ei aika riitä, kertoo yksi heistä, San
tiago Urzuan poika Pedro.
Mitalitaiteen tuntemus Chilen rahapajan ulko-

puolella rajoittuu siis harvojen yksityisten ke
räilijöiden ja harrastajien käsiin. Kuvanveistä
jät - mitalitaiteen taiteelliset veturit - taistele
vat täällä omalla tahollaan monumentti-pro
sentin puolesta ja kansainvälisempien yhteyk
sien luomisesta. Tämän hetken chileläisistä ku
vanveistäjistä tuskin kukaan tuntee mitalitai
detta ja tajuaa siinä piilevät mahdollisuudet.
Chilen rahapajalla on lyötyjen mitalien mono
poli. Mitalien valaminen ei ole teknillisistä ja ta
loudellisesta syistä yleistä. Tietoisuus valutek
niikan taiteellisista mahdollisuuksista mitalin
valmistuksessa ei ole levinnyt. Käytännössä
lyödyn mitalin tehtävä on rekisteröidä henkilö
tai tapahtuma perinteisen ikonografian mu
kaan.
Chilen mitalitaiteen ystävien seurassa pantiin
viime maaliskuun kokouksessa alulle ehdotus,
jonka mukaan mitalikilpailun järjestäminen olisi
paras tapa levittää tietoisuutta mitalitaiteesta,
sen tehtävästä ja tärkeydestä nyky-yhteiskun
nassa. Mitalitaiteen tietoiseksi tekemisen ohel
la Chilen taidehistorialla on myös erikoinen teh
tävä: liittää olemassa oleva chileläinen mitali
taide tunnustettuna taidelajina osaksi Chilen
kansallista kulttuuriperintöä.
P.S. Tämän kirjoituksen valmistuttua tuli tieto,
että Chile osallistuu syyskuun FIDEM-näytte
lyyn kymmenellä mitalilla. Tuuli on siis jo tart
tunut purjeisiin!

AJANKO HTAISTA
S U O M I 7 5 VU OTTA- MITALIN
LU OVUTUS KI LLAN SUOJELIJALLE
TASAVALLAN PRESI D ENTTI
MAU N O KO IVISTOLLE 1 6.1.1 992
Tasavallan presidentti vastaanotti juhlamitalim
me Terho Sakin veistämän Juuret syvällä en
simmäisen kappaleen hopeisena. Mitalin luo
vuttivat mitalitoimikunnan varapuheenjohtaja
Simo Kärävä, puheenjohtaja Aimo Viitala, pro
fessori Terho Sakki ja yleissihteeri likka Voion
maa. Luovutuspuheessaan varatuomari Kärä
vä sanoi:
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Kunnioitettu Herra Tasavallan Presidentti Yksi
itsenäisyyden juhlavuoden sadoista hankkeista
on juhlavuoden mitali. Juhlatoimikunnan toi
meksiannosta Suomen Mitalitaiteen Kilta julisti
yhteistyössä sotiemme veteraanien järjestöjen
kanssa viime keväänä kilpailun aikaansaami
seksi. Kilpailuun saapui 32 ehdotusta. Voitta
jaksi selviytyi professori Terho Sakin veistämä
mitali, jonka nimi on Juuret syvällä. Mitalia on
lyöty sekä pronssista että hopeasta. Mitalin
myyntituotto tulee Sotainvalidien Veljesliitol
le, Suomen Sotaveteraaniliitolle, Rintamamies
veteraanien liitolle ja Rintamanaisten Liitolle,
jotka käyttävät sen sotiemme veteraanien hy
väksi.

miseksi liittyvät hänen laajan julkaisu- ja tut
kimustyönsä ohella hänen päivittäiseen virka
työhönsä Kansallismuseon Rahakammion van
hempana tutkijana. Talvio on avustanut sään
n öllisesti kirjoituksillaan lehteämme, FIDEM
X XII HELSI N KI-kongressin aikana hän laati
näyttelyluettelon sekä kokosi AMER-yhtymän
tiloissa olleen mitalinäyttelyn ja yliopistomie
hiä esittelevän mitalinäyttelyn.

Terho Sakki ja mitali

Kilta oli järjestänyt kokoukseen ensi kerran
myös mitalien myyntipöydän, jossa myytiin
seitsemän mitalitaiteilijan mitaleita. On var
maa, että myyntipöytätoimintaa jatketaan tu
levaisuudessa, mikäli myytävää saadaan. Roh
kaisuksi riittänee se, ettei Kilta peri provisiota
pöydältä myydyistä mitaleista. Vuosikokouk 
sessa Dl Arvo Aho luovutti Killalle Kirkkohalli
tuksen puolesta kaksi kappaletta Toivo Jaati
sen veistämää Raamattu 350-vuotta -mitalia.
Mitalin aikaansaamiseksi oli pidetty kutsu
kilpailu, jonka Toivo Jaatinen voitti. Mitalin lyö
Kultakeskus OY Hämeen linnasta. Arvo Aho on
esitellyt mitalin kohdassa Uusia mitaleita täs
sä lehdessä.

Toivomme mitalin korostavan toisaalta sitä, et
tä itsenäisyytemme juuret ovat syvällä ja lu
jat, toisaalta sitä, että kansalaiset voivat par
haiten jännittää voimansa henkisen ja aineel
lisen viljelyn hyväksi maassa, joka on saavut
tanut ja säilyttänyt valtiollisen itsenäisyyden
ja kansalaisen vapauden.
Hankkeen toteuttaneet yhteisöt ja mitalin veis
täjä pyytävät saada luovuttaa hopeisen juhla
mitalin ensimmäisen kappaleen Teille, Herra Ta
saval lan Presidentti, sekä samalla toivottaa
Teille onnellista juhlavuotta.

KI LLAN VUOSIKOKO U S
TO RSTA I N A 23.4.1 992
Mitalitaiteen Kilta r.y:n vuosikokous pidettiin
Taidehallin kerholla. Vuosikokousasioina käsi
teltiin ja hyväksyttiin K illan vuoden 1991 tilit
ja toimintakertomus toimitusjohtaja Veikko
löyttyniemen puheenjohdolla. Toimintakerto
mus julkaistaan tämän palstan jälkeen.
Tilaisuudessa jaettiin lisäksi kolme Terho Sa
kin veistämää Harakanpesää eli Killan ansio
mitalia. Ansiomitalin sai vuorineuvos Kerppo
K. Kankaanranta ansioistaan FIDEM XXII kong
ressin taloustoimikun nan puheenjohtajana ja
Killan hallituksen jäsenenä. FL Tuukka Talvion
ansiot maamme mitalitaiteen tunnetuksi teke-

Ansiomitalin saivat K. K. Kankaanranta (vas.)
ja Tuukka Talvio.
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MODERNIA MITALITA I DETTA
-näyttely
N ELI MARKKA-MUS EOSSA
Alajärvellä 1 6.1 1 .1 991 -5.1 .1 992
Näyttelyssä esiteltiin mitaleita vuosilta 19651991. Suurin osa teoksista oli Killan Tampereen
taidemuseoon sijoittamasta peruskokoelmas
ta, mutta joitakin kappaleita lainattiin yksityi
siltäkin. Mitaleita oli esillä 77 numeroa ja sei
niä täydensi 14 mitalifotostaattia. Näyttelyn
komissaarina oli allekirjoittanut, joka hoiti se
kä käytännön työt että teorettisemmat aska
reet Nelimarkka-museon henkilökunnan kans
sa. Museossa käyneillä 857 katsojalla oli tilai
suus tutustua melko monenlaisiin modernin
mitalitaiteen ilmiöihin.
Näyttelyssä oli mitaleita seuraav ilta taiteilijoil
ta - suluissa töiden numerot: Martti A iha (1),
Johan Finne (2), Raimo Heino (39), Eila Hiltu
nen (10-11), Mauno Honkanen (12), Heikki Häi
väoja (13-15), Leila Hämäläinen (16-17), Ensio
Härkönen (18), Vilho Härkönen (19-20), Toivo
Jaatinen (21-28), Tapio Junno (29-31), Kari Ju
va (32-34), Markku Kitula (35-37), Harry Ki
v ijärvi (38), Putte Koivu (39), Pekka Kontio
(40), Pertti Kukkonen (41), Kullervo Leinonen
(42), Pertti Mäkinen (43-46), Laila Pullinen
(4 7), Jarkko Roth (48-50), Pekka Rytkönen
(51), Kauko Räsänen (52-56), Terho Sakki
(57-61), An neli Sipiläinen (62), Ossi Somma 
Seija Rusko (63), Kaarina Tarkka (64), Aimo Tu
kiainen (65-69), Leena Turpeinen (70-71), Rai
mo Utriainen (72), Heikki Varja (73), Marjatta
Weckström ( 74), Pirkko V iitasalo ( 75) ja Jussi
V ikainen (76-7 7).

MITALINÄYTTELY SPR
VERI PALVELU N T I LO ISSA
9.-26. 3.1 992
Kilta järjesti maaliskuussa mitalinäyttelyn Ve
ripalvelun verenluovutustiloissa. T ilaa käyte
tään kuukausittain vaihtuviin näyttelyihin, ja
poikkeuksellisesti siellä oli mitalinäyttely, jos
sa haluttiin 3 6 mitalin ja kuuden valokuvasuu
rennoksen avulla esittää läpileikkaus suoma
laisesta mitalitaiteesta 1950-luvulta nyky
hetkeen saakka. Näyttelyssä esiteltiin myös
mitalin lyöntiä ja valua. Näyttelyn esitteli mi
talitaidetta sellaisille henkilöille, jotka eivät
muuten tule sen kanssa tekemisiin. Verenluo
vutuksessa käy päivittäin 150-200 luovutta
jaa, joten näyttelyyn saattoi tutustua
2000-3000 henkilöä. Näyttelyyn liittyi luette
lomoniste, jossa oli mitalitaidetta esittelevä ly
hyt johdanto.
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Näyttelyssä oli esillä mitaleita seuraavilta tai
teilijoilta, suluissa mitalien lukumäärä: Raimo
Heino (4), Eila Hiltunen (3), Mauno Honkanen
81), Kari Huhtamo (2), Ensio Härkönen (1), V il
ho Härkönen (1), Kaija-Ri itta Iivonen (1), Toivo
Jaatinen (4), Pertti Kukkonen (1), Assi Made
kivi (1), Laila Pullinen (1), Kauko Räsänen (5),
Terho Sakki (2) , Kaarina Tarkka (1), N i na Terno
(2), Aimo Tukiainen (3), Leena Turpeinen (1) ja
Raimo Utriainen (1) sekä valokuvasuurennok
sina: Raimo Heino (1), Kari Juva (1), Eri k Mä
kien (1), Kauko Räsänen (1), Leena Turpeinen
(1) ja Heikki Varja (1) .

SUOMEN MITALITAITEEN ESITTELY
CHILELÄISESSÄ YKKÖSLEHDESSÄ
26.1.1992 Chilen merkittävin päivälehti El Mer
curio julkaisi Flu Voionmaan kokoaukeaman
kirjoituksen mitalitaiteesta otsikolla Medallas:
Del Olvido a un Nuevo Concepto Plästico y Vi
sual. Suomalaisia mitaleja edustivat kuvat Rai
mo Heinon Tango-mitalista ja Eila Hiltusen Si
belius-mitalista laajahkon tekstiosuuden o
hella. Kirjoituksen sisältämän lehden välitti Kil
lalle Suomen Chilen suurlähetystö.

MITALI-M EDALJ EN-LEH DEN
TOI M ITUSKU NTA
Lehtemme toimituskuntaan kuuluvat Arvo
Aho, Leena Passi, Raimo Heino, Gunnel Sievers
ja likka Voionmaa. Killan hallitusta edustavat
Heino ja Voionmaa.

MITALI-M EDALJEN-lehden
ilmestyminen
Toimituskunta on päättänyt myöhentää lehden
ilmestymista siten, että kevätnumero ilmestyy
toukokuussa ja syysnumero joulukuussa. Leh
teen tulevan materiaalin tulee olla toimitukses
sa 15.4. ja 15.11 mennessä. Kirjoitetun teks
tin voi toimittaa myös korppudisketillä.

FIDEM XX I I I LONTOO
Kaikkia Lontooseen lähtijöitä pyydetään otta
maan yhteyttä yleissihteeriin matkan varmis
tamiseksi. Post Congress Tour on loppuun
myyty, joten vain kongressiin voi vielä ilmoit
tautua. Ilmoittautuminen tapahtuu siis seuraa
vasti: ensin kongressi- ja hotelli-ilmoitus Lon
tooseen ja sitten ilmoitus yleissihteerille, mi
käli aikoo ottaa osaa matkaan. T ällä hetkellä
on vain aavistus si itä että matkalle on lähdös
sä 20-25 kiltalaista.

Kilta on varannut kongressista mitalipöydän
saatujen alustavien tiedustelujen perusteella ja
toivossa, että voisimme näin yhdistää myyn
tivoimiamme. On tärkeää tietää hyv issä ajoin
myyntiprojektiin osallistujien lukumäärä joten
ottakaapa yhteys yleissihteeriin ! !

BRITISH ART M EDAL SOCI ETY8.A.M.S.- 10 V U OTIAS
Englannin Mitalitaiteen yhdistys, vuoden 1992
F I D EMin kongressin isäntä, viettää tänä v uon
na myös toimintansa 10-vuotisjuhlaa. Parhaat
onnittelumme.

B.A.M.S syntyi 1980-luvun alkupuolella, jolloin

kuvanveistäjä Ron Dutton kävi stipendiaattina
tutustumassa Kiltamme organisaatioon ja työ
hön. B.A.M.S perustettiin sen jälkeen, ja yhteis
työmme on jatkunut si itä lähtien. Yhdistys jul
kaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää T he Me
dal-lehteä ja v uosimitaleita, joita vuosien var
rella on kertynyt 80.

M I TALIEN MYYNTI JA VÄLITYS
Lehtemme ottaa vastaan jäseniltä myyntiin mi
taleita joko kirjallisessa huutokaupassamme tai
k iinteään hintaan. Lehden kautta voi myös os
taa mitaleita jättämällä asiasta ilmoituksen leh
den toimitukseen.

HVITTRÄSK KESÄLLÄ 1 992
Tulevan kesän mitalitaiteilijaksemme Hvitträs
kiin on valittu Killan kunniajäsen professori Ai
mo Tukiainen, jonka valettuja ja lyötyjä mita
leita asetetaan näytteille Hvitträskin pääraken
nuksen vanhaan pesutupaan. Näyttely avataan
4 pnä kesäkuuta yhdessä Hvitträskin ulkonäyt
telyn kanssa.

H AJATI ETOJA TU LEVISTA
M I TALITAITEEN NÄYTTELY I STÄ

PURNU, Orivesi, näyttelyssä esillä myös Aimo
Tukiaisen mitaleita, 13. 6.-2.8.1992
R ET RET TI, P unkaharju, Suomen tekijät -näyt
telyssä v itri ini Mitalitaide, 22.5.-30. 8.1992
TURUN MAAKUNTAMUSEO, Turun linna, pe
rusnäyttelyn uusiminen ja laajennus meneil
lään, avataan yleisölle 15.9.1992
Kokosi Leena Passi

TO I M I NTAKERTO M U S
VUODELTA 1 991
Jäsenistö ja jäsenmaksut
Suomen Mitalitaiteen Kilta r.y:n jäsenmäärä oli
vuoden 1991 päättyessä 315, joista kannatta
jajäseniä oli 16, jäseniä 23 7 ja taiteilijajäseniä
62. Kunniajäseniä oli kolme: Aarre Vuorjoki,
Kauko Räsänen ja Aimo Tukiainen (Jouko Voi
onmaa kuoli 1 8.3.1991). Killan kunniapuheen
johtaja on professori Jorma K. Miettinen.
Killan jäsenmaksu oli 420 mk, taiteilijajäsen
maksu 42 mk ja kannatusjäsenmaksu 2.000
mk. Jäsenmaksuista saatiin vuoden aikana
kerätyksi suuri osa. Yleinen lama näytti siirtä
neen eräitten kannatusjäsenten jäsenmaksu
ja. Jäsenmaksuilla katetti in Killan menoista
vuosimitalikilpailua vastaava osuus.
Jäsenet saivat jäsenmaksuaan vastaan Pertti
Kukkosen muovaileman ja Suomen Rahapajan
lyömän mitalin Elena ja Nicolae. Kannatus
jäsenille näitä mitaleita annettiin kaksi.
Killan hallitus, työvaliokunta, tilintarkastajat,
muut työntekijät ja toimisto
Killan hallitukseen kuuluivat kertomusv uonna
seuraavat henkilöt:

HV IT TRÄSK, Kirkkonummi, Aimo Tukiaisen
mitaleita 4.6.-13.9.1992

varatuomari Aimo V iitala, puheenjohtaja
kuvanveistäjä Raimo Heino, varapuheen
johtaja
pankinjohtaja Tu ulikki Hakala, varainhoitaja
lehtori likka Voionmaa, yleissihteeri
taiteilija Mauno Honkanen
vuorineuvos K.K.Kankaanranta
kuvanveistäjä Pertti Kukkonen.

KANSAL L ISMUSEON RAHAKAMMIOSSA uu
situn perusnäyttelyn viimeistely, nähtävissä
sopimuksen mukaan

Killan työvaliokunnan muodostivat Aimo V iita
la, Raimo Heino, Tuulikki Hakala ja likka Voi'
onmaa.

KUNGLIGA MYNT KABINETTET, Tukholma

Killan tilintarkastajina olivat pankinjohtaja Mat21

F I D EM XXI I I , Lontoo 1992, British Museum
16.9. alkaen mahdollisesti marraskuuhun HEI
NOLAN kaupunginmuseo, Kerttu Luhtalan mi
talikokoelma esillä pysyvästi

ti Haavisto ja varatuomari Aimo Linkosalmi var
sinaisina sekä pankinjohtajat Perttu Airikkala
ja Klaus Selinheimo varalla.
Killan hallitus kokoontui 11 kertaa ja työvalio
kunta kaksi kertaa.
Kilta palkkasi vuoden aikana tilapäistyövoimaa:
fil.yo. Lotta af Hällström, teol.yo Karl af Hällst
röm.
Killan toimisto oli kertomusvuoden aikana edel
leen Rauhankatu 6 B 26:ssa Helsingissä.
KI LLAN KOKOUKSET JA RET K ET
Killan vuosikokous pidettiin Killan kannattaja
jäsenen Suomen Rahapajan tiloissa Vantaalla
17.4.1991. T ilaisuudessa kuultiin johtaja Tapio
Ropposen esitys Rahapajan toiminnasta, jaet
tiin vuosimitalikilpailun palkinnot ja stipendi,
jonka sai kuvanveistäjä Toivo Jaatinen työs
tään maamme mitalitaiteen edistämiseksi.
Vuosikokouksen yhteydessä puheenjohtaja Vii
tala piti katsauksen Killan toimintaan. Vuosi
kokouksessa puhetta johti Dl Heikki H ongis
to. Rahapajan tarjoamaan iltapalaan osallistui
56 Killan jäsentä ja seuralaista.
Killan vaalikokous pidettiin 29.10. Ateneumis
sa. Aluksi tutustuttiin oppaan johdolla Ateneu
min kokoelmiin, minkä jälkeen näimme multi
videoesityksen Concordia res parvae crescunt.
Vaalikokouksessa hyväksyttiin Killan talousar
vio ja toimintasuunnitelma seuraavalle vuodel
le sekä valittiin hallituksen uudet jäsenet. Kil
lan puheenjohtajaksi valittiin edelleen tuoma
ri Aimo Viitala. Killan hallitukseen valittiin pro
fessori Peter Holmberg ja taiteilija Aila Salo. Kil
lan hallituksen jättivät pankinjohtaja Tuulikki
Hakala ja vuorineuvos K.K. Kankaanranta. Ko
kouksesssa oli läsnä 38 kiltalaista.
Killan kevätretki suuntautui Hämeenlinnaan,
jossa tutustuttiin Hämeen linnaan, Hattulan
kirkkoon, Hämeenlinnan taidemuseoon ja Silk
kitaloon Aulangolla. Retkelle osallistui 13 kil
talaista.
Killan kokoelmat, mitali ja kirjavarasto ja näyt
telyt ja lahjoitukset
Killan mitalikokoelmat ovat ainaistalletettuina
Tampereen taidemuseoon Pirkanmaan aluetai
demuseoon. T ämän lisäksi Killalla on toimis
tossaan talletettujen mitalien lisäkappaleita,
vuosimitaleita sekä mitalien ja kirjojen myyn
tivarasto. Vuoden aikana myyntiin tulivat Kil
lan tuottamina Mauno Honkasen veistämä va
lettu Kiinanäyttelyn mitali, Kauko Räsäsen
veistämä valettu Arvo Aho-mitali ja Raimo Hei22

non veistämä valettu Jorma K. Miettinen-mi
tali.
Killan mitalinäyttelyt käsittivät Hvitträskin ti
loissa pidetyn Terhon Sakin mitaleita esittele
vän näyttelyn ja Leena Passin Eero Nelimark
ka-museoon Alajärvelle kokoaman mitalinäyt
telyn. Näyttelyissä, joista jälkimmäinen oli
maamme mitalitaiteen laaja esittely, oli run
saasti kävijöitä. Näyttelyistä tehtiin näyttely
luettelomoniste.
Vuonna 1991 Kilta osti seuraavat valetut mi
talit kokoelmiinsa: Gunnel Sievers, Mauno
H onkanen, Pekka Sarvas.
Vuonna 1991 Kilta vastaanotti säveltäjä H ar
ry Bergströmin perikunnalta kuusi mitalia, Ke
mira Oy:ltä Toivo Jaatisen muovaileman Yrjö
Pessi -mitalin (valettu) ja Punaisen Ristin veri
palvelulta Raimo Heinon muovaileman H.R.Ne
vanlinna-mitalin (lyöty).
MITALI H U UT OKAU PPA
Killan kirjallinen mitalihuutokauppa pidettiin
Mitali-Medaljen lehden numerossa 1/91. Koh
teita oli 92 mitalia ja 4 kirjaa, joiden menekki
oli kohtuullinen. H allituksen käsityksen mu
kaan huutokauppatoimintaa jatketaan tarvit
taessa ja kun myytäväksi saadaan hyviä koh
teita.
V U OS I MITALIKI LPA I LU 1991
Kilpailu järjestettiin nyt 27. kerran ja ensim
mäistä kertaa lyödyn mitalin kilpailuna. Suo
men Kuvanveistäjäliiton nimeämät tuomari
jäsenet olivat kuvanveistäjät Toivo Jaatinen ja
Kauko Räsänen.
Kilpailuun saapui 47 ehdotusta, joista I palkin
non sai Pertti Kukkosen Elena ja Nicolae, 1 1 pal
kinnon Pertti Kukkosen Suojaava taivas ja 1 1 1
palkinnon turkulaisen Maarit Nissilän Onnea
iloa. Palkintolautakunta lunasti lisäksi Reijo
Paavilaisen ehdotuksen Mexico ja Raimo H ei
non ehdotuksen Hahmo. Killan vuosimitalina
toteutettiin Kukkosen Elena ja Nicolae. Mita
lin lyönnnin sai tarjouskilpailun jälkeen tehdäk
seen Suomen Rahapaja. Mitalia lyötiin 280
kappaletta. Vuosimitalien numerointi yksinm
kertaistettiin niin, että kuhunkin jäsenmitaliin
tuli vain yksi numero osoittamaan kunkin jä
sennumeroa.

SUOMI 7 5 V U OT TA- mitali
Killan aloitteesta, Itsenäisyytemme juhlavuo
den toimikunnan siunauksella ja yhteistyössä
neljän veteraanijärjestön kanssa Kilta järjesti
kilpailun juhlavuoden virallisen mitalin aikaan-

saamiseksi. Mitalitoimikunnan puheenjohtaja
oli kansliapäällikkö Jaakko Numminen, työva
liokunnan puheenjohtaja oli varatuomari Simo
Kärävä. Kiltaa edustivat toimikunnassa pu
heenjohtaja Aimo Viitala, Mauno Honkanen ja
likka Voionmaa, joka toimi toimikunnan sihtee
rinä. Työvaliokunnan muodostivat Kärävä, Hon
kanen ja Voionmaa sekä Suomen Kuvanveis
täjäliiton nimeämät tuomarit Pertti Kukkonen
ja Antti Neuvonen.
Syyskuussa päättyneen kilpailun voitti Terho
Sakki ehdotuksellaan Juuret syvällä, joka myös
toteutettiin juhlavuoden virallisena mitalina.
Mitalin lyö Kultateollisuus Oy ja sitä on saata
vana sekä pronssisena että hopeisena. 11 pal
kinnon sai Raimo Heinon ehdotus Lintukoto,
111 palkinnon Pertti Mäkisen Roudan jälkeen se
kä lunastukset Maarit Nissilän Metsä ja maa
ja Raimo Heinon T äällä Pohjantähden alla. Kil
pailuun tuli 32 ehdotusta.

MITAL I-MEDALJEN lehti ja tiedotustoiminta
Killan vuonna 1987 perustettu lehti Mitali-Me
daljen ilmestyi kaksi kertaa. Lehti postitettiin
jäsenille ja tilaajille kirjekuorissa. Lehden toimi
tusneuvostoon kuuluivat Killan työvaliokunnan
jäsenten ohella Arvo Aho ja Gunnel Sievers.
Vuoden aikana lehteä avustivat Allan Y linen,
Armas Lähteenkorva, Leena Passi, Leena Ah
tola-Moorhouse, Bengt von Bonsdorff, Leo Ää
ri, Tuukka Talvio, Anne Valkonen, Ahti Tarkka
nen, Anja Juurikkala, Hannu Veijalainen, Pek
ka Nygård, Jorma K. Miettinen sekä Marjan Sc
harloo Hollannista. Kaikille lämmin kiitos kir
joituksista ja arvokkaista mielipiteistä.

Lehteä tukivat ilmoituksin ravintola Pikku Sa
tama ja Mervira-Mareko Oy.
Erilaisten kilpailujen kuten vuosimitalikilpailun
ja Suomi 75 vuotta -mitalikilpailun sekä näyt
telyjen yhteydessä tiedotettiin mitalitaiteesta
päivälehtiin.
MUUT T ILAISUUDET
Kiinassa pidettyjen mitalinäyttelyjen jälkeen pi
dettiin Suomalaisella klubilla tilaisuus, jossa
näyttelyiden järjestelyihin osallistuneita muis
tettiin. Paikalla olivat ministeri Kasurinen, yli
johtaja Niemi, Kiinan suurlähettiläs ja kulttuu
riasiainhoitaja sekä Suomi-Kiina-seuran pääsih
teeri Veli Rosenberg. Heille kullekin annettiin
Mauno Honkasen veistämä näyttelymitali. T i
laisuus oli lämminhenkinen ja sen sponsoroi
Mervira-Mareko Oy.
HUOMIONO SOIT UKSET JA T UNNUST US
PAL KINT O
Kilta teetti Raimo Heinolla mitalin kunniapu
heenjohtajansa Jorma K. Miettisen 70-vuotis
päivän kunniaksi. Mitalin luovutti Miettiselle
Killan lähetystö hänen 70-vuotispäivänään.
Killan lähetystö tervehti Killan hallituksen jä
sentä Mauno Honkasta tämän 60-vuotispäi
vänä luovuttamalla hänelle Kiina- näyttelymi
talin hopeisena.
Killan yleissihteeri kävi onnittelemassa Aimo
Linkosalmea tämän 50-vuotispäivänä.
Toivo Jaatiselle myönnettiin 10 000 mk:n tun
nustuspalkinto ansiokkaasta toiminnasta mi
talitaiteilijana, valurina ja mitali valistajana.

UUSIA MITALEITA
RAAMATU N J U H LAVUODEN
MITALI
Kuluvana vuonna vietetään suomalaisen Raa
matun juhlavuotta, on näet tullut kuluneeksi
3 50 vuotta ensimmäisen suomenkielisen ko
ko Raamatun ilmestymisestä. Kuluvana vuon
na valmistuu myös Raamatun uusi suomen
nos, joka otetaan käyttöön adventtina 1992.
Kirkkohallituksen järjestämä juhlavuoden mi-

talikilpailu toteutettiin kolmen kuvanveistäjän
keskeisenä kutsukilpailuna, johon määräaikaan
mennessä jätettiin viisi ehdotusta. Näistä pal
kintolautakunta asetti taiteellisesti korkeata
soisimpina jaetulle ensimmäiselle sijalle kaksi
ehdotusta: Toivo Jaatisen " Sanan kuuloon ja
Pirkko Viitasalon "Aikojen merkit".
Juhlavuoden mitali toteutettiin Toivo Jaatisen
ehdotuksesta, jonka etusivulla on teksti "Suo
malainen Raamattu 1642-1992 sekä Jesajan
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kirjan 11. luvun alkusanat Mikael Agricolan raa
matunkäännöksen mukaisina. Takasivulla on
suomalainen kirkkomaisema ja legenda "Ju
malan sana on elävä". Juhlavuoden mitalia
halkaisijaltaan 7 5 mm, saa ostaa Kirkkohalli�
tuksesta. Sen hinta on 220 mk ja tilaukset voi
esittää puhelimeen 90-1802 218. Mitali on lyö
tetty Kultakeskus Oy:ssä Hämeenlinnassa.
Arvo Aho

T.M. SCH E I N I N -mitali
Reijo Paavilainen veisti vuonna 1991 mitalin
Helsingin Yliopiston kirurgian professorista
T.M.Scheininista. Mitalin on lyöttänyt (max
määrä 300 kpl) Suomen Kirurgiayhdistys. Mi
talin hinta on 250 mk ja sen voi ostaa suorit
tamalla
Keski-l'öölö
KOP-Hki
maksun
101250-87893, Suomen Kirurgiayhdistys, Mä
kelänkatu 2, 00520 Helsinki. Tilillepanokort
tiin merkitään Scheinin mitali.
Mitalin legendan Vitam servavit, non nocuit
(Hän on säilyttänyt elämän, ei ole vahingoit
tanut) sanat non nocuit liittyvät hippokraatti
seen perinteeseen. T ämä lause, jonka humaa24

PAN U HAKO LA-mitali
Kauko Räsänen on veistänyt tänä vuonna mi
talin Kuopion Yliopiston oikeuspsykiatrian pro
fessorista Panu Hakolasta tämän 60-vuotis
päivän kunniaksi. Mitali, jonka halkaisija on 80
mm on lyöty pronssista (250 kpl) ja hopeasta
(2 kpl). Mitalin on lyönyt Sporrong Oy. Mitalia
voi tilata hintaan å 200 mk/ kpl toimistosihtee
ri Räsäseltä, Niuvanniemen sairaala, 70240
Kuopio, puh. 971-203 210.

nisuus liittyy professori Scheininin ammattitai
toon ja saavutuksiin, on ollut mitalin veistämi
sen lähtökohtana. Mitalin takasivulla on yksi
tyiskohta leikkauksesta. Elämänlanka kasvaa
kirurgin käsien tukemana ja versot muodosta
vat moniselitteisen symbolin, se on uuden kas
vun ja terveyden vertauskuva kuin myös sai
raalaorganisaation toimiva verkosto, sekä me
rellinen vinjetti, joissa meri vitaalisuudessaan
on professori Schenininilla uusien operointien,
tutkielmien ja tieteellisten julkaisujen innoite.
Työvälineet on kuvattu osin uurrettuina käsiin
kuvaten alansa hallitsevan operoijan työsken�
telyä, jossa työvälineet ovat yhtä käsien ja aja
tusten kanssa.

VI I M E I N E N KEVÄT
Jarkko Rothin Viimeinen kevät on sisä llöltään
ajankohtainen ja muodoltaan työ liikkuu _m i�� 
litaiteen ja veistotaiteen äärirajoilla. M italiin
kuuluu amerikkalaisesta tammesta valmistet
tu laatikko, jonka mitat ovat 8 x 19 x 37 cm,
kaksi dioriitista valmistettua kivimitalia, joiden
halkaisijat ovat 150 mm sekä laatikon halki mi
taleiden alla kulkeva punainen silkk inauha.
Laatikko itsessään, kansi kiinni on kuin pienois
veistos; pinta on käsitelty uurteiseksi ja uur
teissa erottuu valkoista patinaa. Kannessa on
kaksi pelkistettyä taloa, jotka toimiva� samal
la kannen kiinnittiminä , sillä molempien poh
jassa on pitkä ruuvi samanlain � n, jolla ruum ! s
arkun kansi kiinnitetään paikoilleen. Ruuve1s
ta kuuluva ääni kitisee symbol imaisen kolkosti.
Kun kansi nostetaan, sisältä paljastuu kaksi si-

leäksi hiottua mustaa kivimitalia, joista toinen
on kovera vesi ja toinen kupera maa. Nä iden
kin pinnalla näkyvät pelk istetyt talot. Sileik? i
_
ja kiiltäviksi hiotut kivimitalit kertovat, m ��ka
laista luonto on tuhon jälkeen viimeisena ke
väänä , ihmisen jä ljiltä. Työssä kulkeva punai
nen lanka antaa kuitenkin toivon, mikäli ihmi
nen osaa toimillaan pysäyttää alkaneen tuhon,
saasteiden ja jätteiden jatkuvan leviämisen ja
vä lttää ydinenergian aiheuttamat korvaamat
tomat menetykset.
Kokonaan käsityönä toteutettua mitalia on val
mistettu 52 kappaleen sarja. Valmistusvuosi
on 1992.
Muitakin tulkintavaihtoehtoja on lupa esittää,
tässä on vain yksi näkemys.
Leena Passi
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RAIMO HEINON MITALITAITEEN KOLME
ULOTT UVUUTTA
Raimo Heinon (s. 1 932) mitalituotanto on täl
lä hetkellä laajin suomalaisen taiteilijan toteut
tama, sillä parhaillaan kuluvana keväänä val 
miita mitaleita o n 1 74. Valettuja töitä näistä o n
64.
Heinon ensimmäinen mitali oli Suomen Taitei
lijaseura 1 8 64-1 964(kuva 1 ) . Työn sommitte
lurakenteessa on havaittavissa " repeytynyt
muoto" eli " muoto, jonka välistä näkyy toinen
muoto", kuten hän itse on asian ilmaissut. Lyö
dyn mitalin sivulla on sileitä, tasomaisia ja kul
mikkaita elementtejä , joiden keskelle jäävässä
syvennyksessä on se toinen muoto: pienin
kohouurtoviivoin raidoitettuja alueita. Työ
osoittaa myös Heinon mitalitaiteen abstraktin
lähtökohdan. Samantyyppistä muovailua on
mm. Kyösti Kallio-mitalissa ja SALT-mitalissa,
mutta myös sovellettuna esittävää n teokseen
kuten ETYK 1974-1 985 juhlakokouksen muis
tomitalin vuodelta 1 985. Vastaavanlainen ra
kenne esiintyy myös Heinon veistoksissa ku
ten Muodonmuutostyössä vuodelta 1 978 (Jy
väskylän yl iopisto) .

Tuotantonsa alkuaikoina Raimo Heino työsti
mitaleidensa pintastruktuuria erilaisen raapu
tuksin ja rosoisuuksin, jotka osoittautuivat hä
nen mukaansa kuitenkin ulkoapäin tehdyksi
muodoksi. Hän siirtyi rakentamaan muotoa
teoksen sisältä käsin tukenaan käsitys m italin
sivusta pintana, joka muuntuu siihen muotoon,
että näyttää esimerkiksi ihmiseltä. Heino pitää
myös haptisuuden osuutta m italeissa tärkeä
nä. Niinpä useissa hänen mitaleissaan on pyö
ristettyjä reunoja ja melko sileä struktuuri se
kä plastisuuden sulautumista pohjan tasoon.
Monessa työssä pohja on jonkin verran kupe
ra.
M U OTO KUVAAJA
Heinon henkilömitaleissa kasvojen muoto on
usein pehmeähkö, mutta luja ja selkeä ja pin
nan käsittely sileähköä. Kasvokuvat luonneh
tivat henkilöitä elävästi ja pelkistetyllä realis
milla, jossa esiintyy toisinaan lämmin huumo
rin sivujuonne. Tunnetuimpia hänen muotoku
vamitaleistaan lienevät Urho Kekkonen, Jou
ko Voionmaa, Taisto A htola ja Mikko Kallio ja
uusimpia mm. Pekka Sarvas, Gunnel Sievers,
Jorma K. Miettinen ja Mauno Honkanen. Myös
useiden mitaleiden takasivulla henkilöiden
luonnehdinnassa on huumoria, mutta kuten
hän itse sanoo, hän on käyttänyt tyylilajia sel
laisiin kuvattaviin, joiden tietää sen hyväksy
vän. Hän on muovaillut lisäksi melkoisen mää
rän asiallisesti ja lähes virallisluonnoisesti vies
tiviä henkilömitaleita. Mitaleita, joita tilaaja
usein odottaakin saavansa.
VIITTAUKSIA ELÄMÄÄN JA I N H I M ILLISYY
TEEN
Raimo Heinon vapaissa, valetuissa mitaleissa
on myös taiteilijakuvauksia ja kirjallisuuden
henkilöiden luonnehdintoja, jotka kohoavat in
himillisen elämän ja ihmisen tulkeiksi.

1 Suomen Taiteilijaseura 100v., 1 964, reverssi
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Franois Villan, uuden ajan kirjallisuushistorian
alkuun sijoitettu runoilija, murhaaja, varas ja
parittaja tuomittiin kuolemaan ja armahdettiin

kahdesti. Hän katosi lopulta maanteille sairaa
na ja nälkäisenä. Tunnetuin ja kolkoin lienee hä
nen Hirtettyje n balladinsa, joka sisältää ns.
villoinmaista pääkallovirnistystä. Heinon mita
lissa vuodelta 1 971 voi sanoa olevan jotakin
samanlaista, mutta myös tietoisuus kuolemas
ta ja katoavaisuudesta. Vastaavasti viimeisim
mässä Killan vuosimitalikilpailussa menesty
neessä Ritarin hauta-työssä (kuva s. ) on
ulottuvuus kuolemaan, mutta edellistä vaka
vammin.
Surullisen hahmon ritari Don Quijote on saa
nut metallisen toteutuksensa mitaliin vuonna
1 978. Koomiseksi karrikoitu romaanisankari
puolustaa kuitenkin vastoinkäymisistä huoli
matta hyvää ja ryhtyy yhä uudelleen taisteluun
pahaa vastaan. Niinikään kirjallisuudesta tu
tuksi tullut Akaki Akakievits kuvittaa Gogolin
Päällysviitan henkilöhahmoa, jonka kohtalon
omaisissa vai heissa havainnollistuu yksi inhi
millisen elämän nurja puoli epäoikeudenmukai
suus.
Edellisiä valoisampia näköaloja olemassaoloon
tarjoavat Heinon mitalit Suma ja Sirkus.

taa häviämässä olevasta tanssilavakulttuuris
ta.
Elokuu luonnehtii realistisin ja jonkin verran
pelkistetyin elementein suomalaisen elokuisen
tunnelman: viipyilevä illan järvimaisema toisel
la sivulla ja suuliin työnnetyt rattaat toisella
(kuva 2). Työ on levollisuudessaan laatukuva
nomainen. Virikkeen m italiinsa Heino on mai
ninnut saaneensa m atkalla ohi vilahtavasta
m aisemasta, joka yhdistyi hänen mielessään
Kalle Carlstedtin puupiirrokseen Lintukoko.
Elokuu-m italin pienehköissä muovailun ele
menteissä ja struktuurissa on yhtymäkohtia jo
mainitun Ritarin hauta-mitalin muovailutapaan.
LOPUKSI
Raimo Heinon mitaleita on kirjattavissa neljäl
le eri vuosikymmenelle. Vaikka hän aloitti tuo
tantonsa ei-esittäviä ilmaisukeinoja käyttäen,
hänen m italeidensa ääripiirteet ovat pysyneet
pääosiltaan perinteisen pyöreinä eikä hän ole
innostun ut kovinkaan suuresti erilaisista muo
tokokeiluista. Ainoa myönnytys on ollut muo
to, jonka välistä näkyy toinen muoto -rakenne.

2 Elokuu , 1 984
SUOMALAISUUDEN KUVAAJA
Yksi Raimo Heinon mitalitaiteen piirre on myös
suomalaisuuden kuvaus, josta ovat esimerkkei
nä Eskon puumerkki, Tango ja Elokuu.
Aleksis Kiven seuran tilaamassa Eskon puu
merkissä - mitalihan annetaan vuosittain it
sepäisimmälle, e rikoisimmalle, mutta myös jo
takin aikaan saanneelle suomalaiselle - Hei
no kuvaa Nummisuutarin Eskon nimenomaan
puumerkkiään piirtämässä. Puumerkki oli pa
perissa Eskon mukaan oltava, vaikka sitä ei olisi
tarvittukaan. Piirre lienee perisuomalainen?
Tango esittää havainnollisesti suomalaisen
poskitangoparin parhaaseen tanssilavatyyliin
taustallaan soittajien syvennys kaa rimuotona.
Kaari luo parin ylle oman hohtonsa, jota täy
dentää reverssi n kolmimiehinen haitari-viu
lu-megafoni-orkesteri. Huumori värittää kerron-

Teosten kerronta on niin ikään pysytellyt mi
talinomaisena, sivulta toiselle jatkuvana koko
naisuutena.
KÄSITELLYT MITALIT:
Suomen Taiteilijaseura 100 v., (muov. 1 963),
L, 1 964, 0 70 mm
Kyösti Kallio, 1 968, L, 0 7 2 mm
SALT, 1 969, L, 0 70 mm
Suma, 1 969, V, 0, 1 2 1 mm
Urho Kekkonen, 1 970, L, 0 115 mm
Sirkus, 1 970, V, 0 95 mm
Franois Villon, 1 971, V, 0 1 20 mm
Jouko Voionmaa, 1 97 2, V, 0 1 30 mm
Taisto Ahtola, 1 973, L, 0 80 mm
Eskon puumerkki, 1 974, V, 0 1 70 mm
jatkuu seur. siv.
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Don Quijote, 197 8, V, 0 103 mm
Tango, 1980, V, 150 x 1 65 mm ja 1 10 x
125 mm
Mikko Kallio, 1982, V, 0 125 mm
Elokuu, 1984, V, 0 1 10 mm
ETY K, 1985, L, 0 80 mm
Pekka Sarvas, 1990, V, 0 120 mm

Gunnel Sievers Voionmaa, 1991, V, 0
120 mm
Jorma K. Miettinen, 1991, V, 0 120 mm
Mauno Honkanen, 1991, V, 0 120 mm
Akaki Akakievits, 1992, V, 0 120 mm
Ritarin hauta, 1992, V, 0 120 mm?

Arvo Aho

PAP P I SMITALIEN MYSTEERI
Mitali-lehden aineistoon on kaivattu vaihtelua.
Siksi tämä on jännitys kertomus. Pappismita
leihin näet kätkeytyy järkyttävä mysteeri, jon 
ka selvittämiseen kutsun kaikki lukijat mukaan.
Kertomuksen edetessä annetaan paljastavia
vihjeitä, jottei loppuratkaisu tulisi liian tyrmää
vänä. Surullinenhan se omalla tavallaan kuiten
kin on.
Jottei lukijalta mitään salattaisi, ilmoitan rajan
neeni aineistoni siten, että mukaan on otettu
vain Suomessa syntyneistä papeista tehdyt
hen kilömitalit. Tarkastelun ulkopuolelle jäävät
tällöin mm. sellaiset tapahtumamitalit, joissa
syystä tai toisesta myös joku pappishenkilö
useimmiten piispa on kuvattuna. Rajausten jäl
keen jää tarkasteltavaksi tasan 20 mitalia yh
teensä 1 7:stä eri henkilöstä. Esittelen mitalit
kohdehenkilöiden syntymävuoden mukaises
sa järjestyksessä. Mitalien selostuksissa jätän
säännöllisesti etusivulla olevan henkilönimen
ja mahdolliset vuosiluvut mainitsematta, kos
ka nämä tulevat julki jo muussa yhteydessä.
1. CHY D E N I US, Anders 1 729-1803
Kokkolan kirkkoherra, kansantalous- ja val
tiopäivämies, kirjailija, HS:n kirjailijaliitteen
mukaan "tavoitelluin pappi".
a) Mitalin tekijä, vuosi ja koko (M): Gerda
Qvist, 1929, 55 mm.
Mitalin teettäjä (T ): Historian Ystäväin Liitto
Etusivu (A) : Rintakuva, papinpuku.
Takasivu ( R): Kaksimastoinen laiva täysissä
purjeissa satamasta lähdössä.
Legenda (L): AEQUA L I CERE CREDIMUS
b) M: Bo Auren, 1979, 70 mm.
T: Chydenius-instituutti, Kokkola.
A: Rintakuva, papinpuku.
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R: Kolmijakoinen abstrakti sommitelma.
L: L I BERTAS PAT RIA ECCL ESIA.
2. F RANZN, Frans Mikael 1 7 72-1817
Turun yliopiston professori, Härnosandin
piispa, runoilija.
a) M: C.M.Mellgren, 1836, 42 mm.
T: C.M.Mellgren itse.
A: Kaulakuva.
R: Kaksi naista, joista uskontoa symboloival
la istuvalla naisella on kädessään risti, ru
noutta symboloivalla seisovalla naisella
plektron. Naisten välissä alttari, jolla kirja ja
lyyra.
b) M: Lea Ahlborn, 1887, 31 mm.
T: Ruotsin Akatemia.
A: Rintakuva, papinpuku.
R: Seppelöity, harppua soittava nainen no
jaten alttariin, jolla risti.
L: CASTA PLACENT S U P E RIS
3. CHORAEUS, Mikael 1774-1806
Turun Yliopiston dosentti, runoilija.
M: Lea Ahlborn 1 894, 31 mm.
T: Ruotsin Akatemia.
A: Rintakuva, papinpuku.
R: Hautakumpu, jolla risti, kukkaseppele ja
huilu.
L: APPOSU IT CALAMOS SIGNO CRUCIS ET
PIA SERTA ja leikkeessä POETA AMOENO
CARMI NE GRAT US
4. ALCENIUS, Elias Robert 1796-1875
Lappväärtin kirkkoherra, sukututkija, Genea
logia Sursillianan tekijä.
M: Gunnar Finne, 1929, 55 mm.
T: Suomen Sukututkimusseura.

A: Rintakuva, papinpuku.
R: Tyylitelty kuusi, jonka takana hirvi (alces).
Kuusen oksilla nauha, jossa lukee GENEA
LOGIAE FENNICA E SOCI ETAS GENEALO
GORUM FENNIAE.
5. RUNEBERG, Johan Ludvig 1804-1877
Porvoon lukion rehtori, kansallisrunoilija, pro
fessori ja teologian tohtori h.c.
a ) M: Walter Runeberg, 1904, 60 mm.
T: Kansalaiset.
A: Rintakuva keskellä, oikealla lyyra, vasem
malla leimuava isänmaan alttari.
R: Honkaan nojaava nainen ojentamassa lyy
raa toiselle, istuvalle naiselle. Taustalla au
ringon valaisema suomalainen maisema,
joutsen, kallioon hakattu Suomen vaa kuna.
L: FINLAND ST OD FÖR HANS SJÄL DET
KULNA HANS T ORFT IGA GÖMDA HELIGA
FÄDERNESLA ND.

7. KIHLMAN, Alfred 182 5-1904
Helsingin ruotsalaisen normaalilyseon rehto
ri, valtiopäivä- ja liikemies, Niilo Kusta a
Malmbergin kaataja.
M: Emil Wikström, 192 5 54 mm.
T: Kihlmanin pojat.
A: Rintakuva.
R: Kaksi kirjaa päällekkäin, päällimmäinen
auki, kirjojen vieressä vasemmalla laakerin,
oikealla tammen oksa.
L: V ITA ADSIDUI LA BORIS CONSTANT IA E
P L ENA V ERI AMORE, DEi T IMORE VIA IL
LUMINATA. Leikkeessä PAT RI FILII.
8. SIRENIUS, Sigfrid 1877-1961
Kristillis-yhteiskunnallisen työkeskusliiton
pääsihteeri, settlementtiliikkeen Suomeen
tuoja.
M: Armas Lähteenkorva, 1977, 70 mm.
T: Kristillis-yhteiskunnallinen työkeskusliitto.
A: Kasvokuva.

Valdemar Nyman

b) M: Gerda Qvist, 1954, 55 mm.
T: Ei tiedossani.
A: Rintakuva, papinpuku.
R: Suomen lipun, lyyran, kirjan ja Pegasok
sen muodostama asetelma sekä vuosiluku
1954.
6. CYGNAEUS, Uno 1810-1888
Kansakoulujen ylitarkastaja, ensimmäisen
opettajaseminaarin johtaja, Suomen kansa
koulun isä.
M: Essi Renvall, 1960, 70 mm.
T: Ei tiedossani.
A: Rintakuva.
R: Aapiskukko karttakeppeineen aapisen ää
rellä, taustalla loistava aurinko.
L: SUOMEN KANSAKOULUN ISÄ.

R: Julistava mies, vasemmassa kädessä kir
ja, oikea ylös kohotettuna.
9. LOUHIVUORI, Verneri 1886-1980
Helsingin seurakuntien diakoniakeskuksen
johtaja, partioylijohtaja.
M: Marjatta Weckström, 1977, 80 mm.
T: Partioketju.
A: Kasvot sivukuvana, partiopuku, rintaku
va, papinpuku.
R: Partioliljapohjainen plastinen sommitelma.
10. KUKKO NEN, Antti 1889-1978
Joensuun kirkkoherra, ministeri, kansane
dustaja, sotasyyllinen.
M: Harry Kivijärvi, 1964, 55 mm.
T: SOK, Karjalaisen kulttuurin edistämissää29

tiö, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja Poh
jois-Karjalan kauppakamari.
A: Kaulakuva.
R: Kuusikkometsänäkymä.
L: V I R CARELIAE PAT RIAE AMI CUS.
11. KALLIO, Kaiku 1890-1971
Lappeenrannan kirkkoherra, Kauko Räsäsen
enkeliveistoksen häätäjä.
M: Wäinö Aaltonen, 1960, 50 mm.
A: Rintakuva, papinpuku.
L: ORA ET LABORA.
12. ALA-KULJU, Reino 1898-1983
Seinäjoen yhteiskoulun rehtori, kunnallispo
liitikko, kotiseutumies.
A: Terho Sakki, 1978, 70 mm.
T: Etelä-Pohjanmaan maakuntaliitto.
A: Kaulakuva.
R: Kuortaneen kirkon tapuli huurteisten koi
vujen keskellä.
L: FIDES L IBERTAS PAT RIA.
1 3. NYMAN, Waldemar 1904
Finströmin kirkkoherra, kirjailija, kotiseutu
mies.
M: Håkan Bonds, 1984.
T: Ålands kulturstiftelse.
A: Rintakuva.
R: Alaston seppelöity nuorukainen lyyra va
semmassa kädessään.
L: ALANDIAM AMAVIT ET LAUDAV IT.
14. LAUHA, Aarre 1907-1988
Helsingin yliopiston Vanhan testamentin ek
segetiikan professori, Helsingin piispa.
M: Mauno Honkanen, 1977, 70 mm.
T: Helsingin Nuorten Miesten Kristillinen Yh
distys.
A: Rintakuva, papinpuku.
R: Piispa kasukassaan, ympärillä ihmisryh
miä.
15. TUO M I NEN, Oiva 1910
Rauman kirkkoherra, karjalaisten ja jääkie
kon ystävä.
M: Aila Salo, 1973, 95 mm (valettu).
T: Rauman karjalaiset.
A: Kaulakuva.
R: Ristikuvion rajaamat epäsymmetriset nel
jä kenttää, joista ylimmät muodostavat au
ki olevan kirjan (Raamattu) symbolina kala,
alemmista vasen tyhjä kenttä kuvaa yksityis
elämän koskemattomuutta, oikeassa jää

kiekko.
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16. ST ENBÄCK, Asser 1913
Psykiatrian apulaisprofessori, kunnallispolii

tikko.

M: Toivo Pelkonen
T: Lääkärikollegat.
A: Kasvokuva.
R: Pylväikkötaustalla kaksi miestä, toinen
vain ääriviivaisena hahmona, toinen terveen
lihallisena.
L: T ERV E SI ELU T ERV E RUUMIS.
17. JUVA, Mikko 1918
Helsingin yliopiston professori, rehtori ja
kansleri, Turun arkkipiispa.
M: Terho Sakki, 1978, 75 mm.
T: Helsingin yliopisto.
A: Rintakuva.
R: Kaksi vanamon kukintaa holvinmuotoi
sessa syvennyksessä, kukat kirkonkelloja
symboloiden.
L: MAGIS AMICA V ERITAS.

Nyt ovat kaikki ratkaisuun vaikuttavat seikat
saatettu julki. Selvisikö mysteeri teille 7 Minun
mielestäni ratkaisu on tämä: Ottaen huomioon
kirkon ja papiston merkittävän osan maamme
hengellisen, henkisen ja kulttuurisenkin elä
män kehittämisessä, niin järkyttävän vähän
pappishenkilöistä on tehty mitaleja, yleensä
kin ja nimenomaisesti pappisansioista erik
seen. Ehkä vain Kaiku Kallion, Aarre Lauhan ja
Sigfried Sireniuksen mitalit voidaan laskea täl
laisiksi. Jos oikein tiukkoja ollaan, niin vain Kal
lion mitali on puhdas pappismitali.
Kaikkiin muihin on tarvittu joitakin erityisansi
oita. Mitalitetuissa on useita kirjailijoita ja ru
noilijoita, samoin tiedemiehiä ja poliitikoita,
koulu-, kotiseutu- ja järjestömiehiä. Varmaan
erikoisin ansio on joukon ainoan valetun mita
lin sankarilla, karjalaisten ja jääkiekon ystävä
Oiva Tuomisella.

Mistä tämä kaikki johtuu? Pari selitystä minul
la on. Seurakunnilla mitalitaidetta ei ole omak
suttu kunnioittamis- ja muistamistavaksi. Se
sija on maalaustaiteella, pappien muotokuva
maalauksia löytyy lähes joka sakaristosta. Toi
seksi, ja nyt yritän selittää asian parhain päin,
papit ovat ehkä enemmän ahkeroineet saadak
seen nimensä haalistumattomaan elämän kir
jaan taivaassa kuin patinoituvaan pronssiin
täällä maan päällä. Vaikka, eiväthän nämä kak
si sulje pois toisiaan. Se on ainakin minun hen
kilökohtainen toivoni.

BRU NO ST RAUT INS, Latvian Taideakatemia

LAT VIAN MITALITAITEE STA
Latvian mitalitaiteen juuret juontavat 1500-lu
vulle, jolloin Kuurinmaan herttuakunnassa (et
nografisesti Latvian tasavalta) lyötiin rahoja.
Ensimmäiset mitalit tosin veistettiin vasta
1900-luvun alussa, jolloin Latvian kuvanveis
täjät alkoivat kehittää maan kuvanveistoa. Lat
vian ensimmäiset mitalitaiteilijat olivat vanha
mestari Teodors Zalkalns ja Augusts Bija.
Vuonna 1900 T . Zagkalns oli harjoitellut Ogist
Rodenin studiossa Pariisissa ja A. Bija (18721957) opiskeli ja työskenteli Belgiassa. Näiden
taiteilijoiden työt olivat enimmäkseen muoto
kuvamitaleita. Vuosina 1950-1960 eräät taitei
lijat veistivät useita muistomitaleita. 1960luvun lopussa ja 1970-luvun alussa maan mi
talitaide kehittyi voimakkaasti. Vuonna 1964
kuvanjveistäjä Valentina Zeile, joka asuu nyky
ään Ranskassa, veisti Latvian runoilija Rainis
-mitalin ja muita mitaleita.
Vuodesta 1973 lähtien Latviassa on pidetty
mitalitaiteen triennaaleja ja vuonna 1990 pe
rustettiin Latvian mitalitaiteilijoiden seura.
Vuonna 1983 Liettuan mitalitaiteilijat järjesti
vät Baltian mitalitaiteen ensimmäisen näytte-

lyn, jossa oli esillä eestiläisten, liettualaisten
ja latvialaisten mitalitaiteijoitten töitä.
Latvian mitalitaiteilijat ovat ottaneet osaa
Ranskassa pidettyyn mitalitapahtumaan Mita
lin uudelleensynty, Dante-kilpailuun Ravennas
sa, Italiassa ja eräisiin FIDEMin järjestämiin
näyttelyihin. Vuonna 1978 ryhmä latvialaisia
mitalitaiteilijoita järjestivät kutsunäyttelyn Lu
xembourgiin. Maan neljä mitalitaiteilijaa Vera
Veisa, Ligita Ulmane, Bruno Strautins, Janis St
rupulis ovat myös osallistuneet Unkarin Nireg
hazassa pidettyyn kansainväliseen mitalisym
posioon.
Tampere-talossa on 10. 5. 1992 asti esillä Bru
no Strautinsin mitaleita, mikä kuuluu osana
Tampereella järjestettyyn Latvian kulttuurita
pahtumaan. Lontoossa pidettävässä FIDEMin
seuraavassa näyttelyssä Latvian mitalitaiteen
osasto käsittää 10 mitalia.
Oheisena julkaisemme koosteen Latvian nyky
mitaleista valokuvineen.

1. Teoksen nimi, koko/ halkaisija, lyöty (L)/ valettu (V), metalli mikäli muu kuin pronssi, tekovuo
si: Ollako vai eikö olla, 120 mm, V, 1986, Taiteilija (T ): Mara Mickevica, Riika ( 1952- )
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2. Ekologia -1, Ekologia -2, 120x 200 mm, V, 1988, Mara Mickevica.

3. George O rwellin Animal Farm, 110 x 130
mm, V, 1990, 'Bruno Strautins (1944- ), yksisiv.

4. Perhonen ikkunassa, 100 x 90 mm, V, 1990,
Bruno Strautins,yksisiv.

5. El Greko, 95 mm, V, 1990, Bruno Strautins,
yksisiv.
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6. Dali, 110 x 90, V, 1991, Bruno Strautins.

7. Riikan m italikvadriennaali 1 988, 80 mm, L, 1 988, Laimdota Grire.

8. Baumanu Kärlis - Latvian kansallislaulun säveltäjä, 66 x 98 mm, V, 1 9 90,
Janis Strupulis, yksisiv.

9. Syntyperä, 8 5 x 95 mm, V, 1 978,Mara Mickevica.

10. Omar Khaijam, 85 x 95, 1 982, Valentina
Zeile ( 1 940- )
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MITALI-ME DALJEN -LE H DE SSÄ
VUO SIN A 198 7-1991
JULKAIST UT ARTIKKELIT
Aho, Arvo
Aho, Arvo
Aho, Arvo
Aho, Arvo
Aho, Arvo
Ahtola-Moorhouse, Leena
Bell, Marja-Liisa
von Bonsdorff, Bengt
Hakala, Tuulikki
Heino, Raimo
Heino, Raimo
Hiltunen, Eila
Hongisto, Heikki
Häiväoja, Heikki
Härkönen, Ensio
Härkönen, Vilho
Jones, Mark
Juurikkala, Anja
Juva, Kari
Kannosta, Erkki
Kantokorpi, Otso
Kasurinen, Anna-Liisa
Kosareva A.V.
Kukkonen, Pertti
Kukkonen, Pertti
Kultakeskus Oy (toim. )
Laaksonen, Hannu
Lagerqvist, Lars 0.
Latva-Rasku, Esa
Luhtala, Kerttu
Lähteenkorva, Armas
Löyttyniemi, Veikko
Miettinen, Jorma K.
Mäkinen, Erik
Mäkinen, Pertti
Nissilä, Maarit
Nygård, Pekka
Nygård, Pekka ja Y linen,
Allan Paavilainen, Reijo
Passi, Leena
Passi, Leena
Passi, Leena
Passi, Leena
Passi, Leena
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Katsaus Suomen Mitalitaiteen Killan toimintaan 1985-1990, 2/90
s. 3-7
Mitalijuhlaa sille joka mitalia ja juhlaa tarvitsee, 1/90 s. 3-4
Mitalin lopullinen ratkaisu, 1/91 s. 12-16
Mitkä ovat Killan keinot edistää mitalitaidetta? 1/87 s. 6-7
Oliko se suuri mitalijuhla? 2/90 s. 2 1
Ajatuksia mitalista, 1/91 s. 19-20
Moderneja henkilömitaleja Suomessa, 2/90 s. 17
Felix Nylund som medaljkonstnär, 1/91 s. 21
Hieno kongressi - olethan mukana, 1/90 s. 1
Hajamietteitä FIDEM:in näyttelyn tiimoilta, 2/90 s. 22
Palatkaamme entiseen, se on oleva edistystä! 2 /87 s. 12-14
Vain vuosituhansien perinteestä voi syntyä perinteenvastaista
uutta luovaa taidetta, 1/89 s. 14-15, English summary
Keräilijän näkemys, 2/88 s. 6-7
Seitsemän kysymystä Heikki Häiväojalle, 2/88 s. 4-5
Voittajan mietteet: Matkan mitta, 1/89 s. 12
Seitsemän kysymystä Vilho Härköselle, 2/89 s. 22-23
Mitalitaide Britanniassa, 2/90 s. 19-20
Elämäni mosaiikki, 2/91 s. 32-33
Viisi kysymystä Kari Juvalle, 1/91 s. 31-32
Mitä on mitali minulle, 2/87 s. 9
Hiekkaa, graniittia ja pronssia, 2/89 s. 24-2 5
Tervehdys, 2/90 s. 16
Neuvostoliiton uudemman mitalitaiteen erityispiirteitä, 2/88
s. 10-15 (toim. Tuukka Talvio)
Voittajan mietteet: Elena ja Nicolae, 1/91 s. 9
Voittajan mietteet: Muinaiset ajat, 1/89 s. 13
Mitali jota lyötiin kaksi kappaletta, 1/89 s. 26
H.G. Porthan-instituutti-lnstitutet, 2/89 s. 26
FIDEM - vad är det? + English summary, 1/89 s. 5-6
Jaakko likka, eteläpohjalaisuuden symboli, 2/88 s. 2-3
Mitalilahjoitus, 1/90 s. 33
Mitali vaatii selityksen (Kirje), 1/91 s. 10
Mitalista ja mitalitaiteesta tiedottaminen, 1/90 s. 22-23
Käsitykseni mitalitaiteen traditioista, olemuksesta ja tehtävistä,
2/89 s. 2-9
Seitsemän näkökulmaa mitaleista, 1/90 s. 32-33
Voittajan mietteet: Oispa kesä - oispa talvi, 1/90 s. 15
Voittajan mietteet: Onnea - iloa, 1/91 s. 9
Heikki Huhtamäki kuntourheilumitaliin henkilöityneenä, 2/87 s. 5
Poriaiheiset mitalit, 2/91 s. 38-42
Voittajan mietteet: Mexico, 1/91 s. 10
Eero Nelimarkan syntymän satavuotismitali, 2/91 s. 26
FIDEM 87, Colorado Springs, USA, 2/87 s. 15-17
Ilmiöitä mitalitaiteessa 1/87 s. 12-13
Mitaleita Kankaanpään taidekoulun 2 5-vuotisnäyttelyssä, 2/90
s. 32-33
Muutamia näkökulmia mitalitaiteeseen, 2/88 s. 20-21

Tampereen taidemuseo- Pirkanmaan aluetaidemuseo Suomen
Mitalitaiteen peruskokoelman uusi koti, 1/89 s. 16-17, 22,
English summary
Terho Sakin mitaleiden voima ja herkkyys, 2/90 s. 29-31
Passi, Leena
Mitalilatinaa, 1/90 s. 5-8
Pitkäranta, Reijo
Kurkijoen mitali, 2/88 s. 8
Rahiala Kari R.
Tuotantoni on kuin päiväkirja, 1/88 s. 22-23
Rustholkarhu, Seija
Voittajan mietteet: Liskojen yö-mitalini, 1/89 s. 12
Rytkönen, Pekka
Uusi Porthan-mitali, 1/89 s. 21-22
Salmi, Martti
Franska revolutionen 1789-1799, 2/89 s. 18-19.
Sårkany, Tåmås
An introduction to Dutch medals, 2/91 s. 7-19
Scharloo, Marjan
Svensk resume 1/87 s. 22, 2/87 s. 23, 26, 1/88 s. 30-31, 2/88
Sievers, Gunnel
s. 28-29, 1/89 s. 31-33, 2/89 s. 34-36, 1/90 s. 34-36, 2/90
s. 38-41, 1/91 s. 38-40, 2/91 s. 43-4 5
Somma, Ossi ja Rusko, Seija Voittajan mietteet: Mitalin toinen puoli, 1/90 s. 14
Luovuuden lähde, 1/88 s. 18
Sompa, Mauri
Intiaanien rauhanmitalit, viralliset ja epäviralliset, 2/90 s. 18-19
Stahl, Alan
Ajatuksia Kauko Räsäsen mitalitaiteesta, 2/89 s. 12-16
Talvio, Tuukka
Kysymyksiä mitaleista + English summary, 1/91 s. 26-28
Talvio, Tuukka
Lajos Huszår 1906-1987, 1/88 s. 2 5
Talvio, Tuukka
Mitalitaiteen harrastuksen alkuvaiheita Suomessa, 2/90 s. 8-9
Talvio, Tuukka
Pohjolan aurinkokuningas vierailee Torniossa, 1/88 s. 13-14
Talvio, Tuukka
Porthan ja mitalitaide + English summary, 1/89 s. 20-21
Talvio, Tuukka
Ville Vallgrenin ja Gerda Ovistin Sibelius-mitalit, 2/91 s. 28-31
Talvio, Tuukka
Taiteeni maailma, 1/90 s. 16-17
Tarkka, Kaarina
Veikko Palotien mitali Paulan Säätiölle, 1/91 s. 33
Tarkkanen, Ahti
Killan retki: Kahta taiteilijaa tapaamassa, 2/89 s. 20-21
Tarkkila, Lena
Toteutuminen, 1/88 s. 12
Turunen, Mirja
Taidetta molemmat puolet, 2/89 s. 10
Valkonen, Anne
Toivo Jaatinen ja kuvallinen kielillälaulanta, 1/91 s. 29-30
Valkonen, Anne
Aimo Tukiainen: Liisa Voionmaa-mitali, 2/89 s. 25
Vehkaoja, Marjatta
T illanderin mitalituotantoa, 2/91 s. 34-3 5
Veijalainen, Hannu
Lukijalle 1/87 s. 3, 1/89 s. 1-2 ( + English summary) , 2/90 s. 1-2
Viitala, Aimo
Ei leivinlauta vaan tapahtumakenttä, 2/88 s. 18
Viitasalo, Pirkko
Voittajan mietteet: Ahneiden uhri, 1/89 s. 1 5
Viitasalo, Pirkko
Aimo Viitala 60-vuotias 29.11.87, 2/87 s. 18
Voionmaa, likka
Aimo Viitalan 60-vuotismitali, 1/88 s. 15
Voionmaa, likka
Ajankohtaista, 1/88 s. 10-11, 1/89 s. 25, 1/90 s. 23, 1/91 s. 22,
Voionmaa, likka (toim.)
2/91 s. 4-5
Art Medals from Finland - Suomen mitalitaiteen näyttelyt Kii
Voionmaa, likka
nassa, 2/90 s. 3 5
FIDEM XXII Helsinki, 2/89 s. 1
Voionmaa, likka
FIDEM XXII Helsinki, 2/90 s. 10-16
Voionmaa, likka
Hallituksen palsta, 1/87 s. 16-17
Voionmaa, likka (toim.)
Jorma K. Miettinen 70 vuotta, 2/91 s. 20-22
Voionmaa, likka (toim.)
Kaksi Delaware-mitalia, 1/88 s. 21
Voionmaa, likka (toim. )
Voionmaa, likka (toim. )
Kaksi Villa Lante-aiheista mitalia, 1/89 s. 23
Kiina-näyttelystämme, 1/91 s. 24-2 5
Voionmaa, likka (toim. )
Voionmaa, likka (toim. )
Killan toimintaa, 2/87 s. 6-7, 1/88 s. 19, 2/88 s. 16-17, 1/89
s. 24, 2/90 s. 34, 1/91 s. 11
Voionmaa, likka
Lukijalle 2/87 s. 3-4
Voionmaa, likka (toim.)
Matti Peltokangas: Voittajan mietteet (haastattelu) , 1/88 s. 9
Voionmaa, likka (toim.)
Mietteitä mitalitaiteesta, haastatteluja, 1/87 s. 8-11
Voionmaa, likka
Mitalin kahdet kasvot, Aimo Tukiainen ja Jouko Voionmaa, 2/87
s. 20-22
Voionmaa, likka
Mitalisanastoa, 2/91 s. 36-37
Voionmaa, likka
Mitalitaiteen Killan vuosimitalit 1965-1977, 1/90 s. 26-31
Voionmaa, likka
Mitalitaiteen Killan vuosimitalit 1978-1989, 2/90 s. 23-28
Voionmaa, likka
Post festum et ante, 1/91 s. 2
Voionmaa, likka
Suomalaismitaleita maailmalla, 2/89 s. 16
Passi, Leena
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Voionmaa,
Voionmaa,
Voionm aa,
Voionmaa,

l ikka (toim. )
l ikka
l ikka
l ikka (toim. )

Voionmaa, l ikka
Voionmaa, likka (toim. )
Voionmaa, Jouko
Voionmaa, Jouko
Voionmaa, Jouko (toim.)
Ylinen, Allan
Ylinen, Allan
Ylinen, Allan
Ylinen, Allan
Ylinen, Allan
Ylinen, Allan
Ääri, Leo
Ääri, Leo
Ääri, Leo
Ääri, Leo
Ääri, Leo
Uusien mitalien esittelyt:
Antti de Cudan:
Radoslav Gryta:
Raimo Heino:

Leila Hietala:
Veikko Hirvimäki:
Mauno Honkanen:
Heikki Häiväoja:
Toivo Jaatinen:
Raimo Jaatinen:
Tapio Junno:
Anja Juurikkala:
Erkki Kannosto:
Voitto Kantokorpi:
Pertti Kukkonen:
Assi Madekivi:
Erik Mäkinen:
Pertti Mäkinen:
Antti Neuvonen:
Nieminen, Heikki:
Ernst Nordin:
Reijo Paavilainen:
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Suomi 75 v uotta-mitalikilpailu, 2/91 s. 1-3
Tervehdys Englannista, 2/88 s. 19
Tervehdys Tukholmasta, 1/88 s. 26-27
Vuosimitalikilpailujen esittelyt: 1/87 s. 4-5, 1/88 s. 3-9, 1/89
s. 6-12, 1/90 s. 9-14, 1/91 s. 3-8
Väinö Voionmaa-mitali, 2/91 s. 24-25
Welcome to the F. I.D. E.M. XXII Congress in Helsinki on 13-1 6
June 1990, 1/89 s. 3
Helsinki-mitalini, 1/90 s. 20-21
Mikko Kallio, ln memoriam, 2/88 s. 1
Kari Heiskanen: Näin esittelen mitaleitani, 1/88 s. 24-25
Hyttysen kuurnintaa (Mielipide ), 2/9 1 s. 27
Hyötyä ja h uvia (Kirjallisuutta ), 2/91 s. 31
Jouko Voionmaa in memoriam, 1/91 s. 1
Aimo Tukiaisen linnut eli keräilijän yksityisajattelua, 1/89 s. 29-30
Syyhyttä saunaan eli saunan ylistys, 1/90 s. 18-19
Ks. Nygård, Pekka ja Ylinen Allan
Eräs kirkkomitali, 1/88 s. 20
Mitali Aatamille ja Eevalle, 1/89 s. 28
Myös urheilumitali voi olla taidemitali, 2/89 s. 1 7
Pekka Halonen-mitali, 2/91 s. 23
Rahan ja mitalin suhteista, 1/91 s. 23-24

Jussi Kurikkala, 1/89 s. 19
Hellyys, 1/8 7 s. 21
Sisäpiha, 2/88 s. 22
Mauno Honkanen, 2/91 s. 23
lnstitutum Romanum Finlandae, 1/89 s. 23
Anto Leikola, 2/87 s. 10
Jorma K . Miettinen, 2/91 s. 20
Pekka Sarvas, 2/90 s. 37
Gunnel Sievers, 1/91 s. 18
Venus, 2/87 s. 11
Jyväskylän klubi, 1/88 s. 18
Jyvässeutu-mitali, 2/91 s. 25
Killan Kiinanäyttely, 1/91 s. 1 7
Delaware 1638, 1/88 s. 21
Universitas Joensuensis, 2/89 s. 28
Snellman-suku, 2/89 s. 28
Kurkijoki, 2/88 s. 8
K. J. Ståhlberg, 1/90 s. 25
Rakel Wihuri 80, 1/88 s. 1 6
Eurydike, 2/90 s. 3 7
Eero Nelim arkka 1981-199 1, 2/91 s . 2 6
Villa Lante, 1/89 s. 23
Väinö Voionmaa, 2/91 s. 24
Georg August Wallin, 2/89 s. 24
Kuutamo, 2/88 s. 23
Tiimalasi, 2/88 s. 23
Aimo Viitala 60-vuotias, 1/88 s. 15
lltajum ppamitali, 2/87 s. 10
Mitalit päässä, 1/87 s. 21
Vigilia, 2/88 s. 22
Kaupunkilaiselämää 1 1 1 , 2/87 s. 11
Akseli Gallen-Kallela 125-vuotismitali, 1/90 s. 24
Taiteilija Pekka Halosen 125 -vuotisjuhlavuoden mitali, 2/9 1 s. 26
Heikki Huhtamäki, 2/87 s. 5
Delaware 1 638-1988, 1 /88 s. 21
Jaakko l ikka, 2/88 s. 2-3

Matti Peltokangas:
Jarkko Roth:
Kauko Räsänen:
Terho Sakki:
Marjo Suikkanen :
Kaarina Tarkka:
Aimo Tukiainen:
Heikki Varja :
Jarmo Vellonen :
Pirkko Viitasalo:
Juhani Vikainen:
Ari Yrjänä:
Kirjallinen mitalihuutokauppa:
Mitalilahjoituksia Killalle:
Harry Bergströmin perikunta:
Kemira Oy:
Suomen Lakimiesliitto:
Suomen Punaisen
Ristin Veripalvelu:
Mitalipörssi:

J.R. Danielson-Kalari, 1/88 s. 27
Pekka Halonen, 2/91 s. 23
H.G.Porthan-instituutti, 2/89 s. 26
Arvo Aho, 1/91 s. 17
FI NLANDIA 88 näyttelymitali, 2/87 s. 8
Pajatso ja kansanterveys, 1/89 s. 25
Henrik Gabriel Porthan, 1/89 s. 21
Sisäiset universu mit, 1/87 s. 21
Cyrano de Bergerac, 1/88 s. 27
Eero Helme, 1/90 s. 2 5
Liisa Voionmaa, 2/8� s. 2 5
Aamu j a Ilta, 1/87 s. 20
Savonlinna 1639-1939, 2/89 s. 21
270 days, 1 /87 s. 20
Turun kauppaoppilaitos 1 50 v., 1/90 s. 24
Suomen kansanopistoliike 1 00 v., 2/89 s. 1 1
2/89 s. 29, 1/91 s. 34-36
Harry Bergströmin mitalikokoelma, 2/91 s. 5
Yrjö Pessi-mitali, 2/91 s. 5
Toivo Jaatisen K.J. Ståhlberg, 1 /90 s. 2 5
H. R. Nevanlinna-mitali, 2/91 s. 5
2/88 s. 25

Mitalien lyöjien antamat luettelot uusista taidemitaleista:
Kultakeskus Oy, Hämeenlinna 1/87 s. 1 5, 1/88 s. 29, 2/90 s. 37
1/87 s. 14, 1 /88 s. 29, 2/89 s. 26
Kultateollisuus Oy, Turku
2/89 s. 27, 2/90 s. 36
Sporrong Oy, Helsinki
1/87 s. 18, 1/89 s. 27, 2/90 s. 36
Tillander Oy, Helsinki
Kansi kuvat:
Aimo Tukiainen
Toivo Jaatinen
Terho Sakki
Raimo Heino
Anja Juurikkala
Kauko Räsänen
Kaarina Tarkka
J uhani Vikainen
Raimo Heino
Gerda Qvist

Saara Hilden, 1/87
Muuttuivat murut hyviksi, 2/87
Suomen Mielenterveysseura 90 vuotta, 1/88
Mikko Kallio, 2/88
Villa Lante, 1/89
Marjo Matikainen, 2/89
Pablon syntymästä 1 00 vuotta 1/90
Lauri Rauramo 70 vuotias 2/90
Jouko Voionmaa, 1 /91
Jean Sibelius, 2/91

F I D E M XXI I I LO NTOO
1 6.- 1 9 .9. 1 992
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MITALIEN MYYNTIPALSTA

Oheiset mitalit myydään kiinteään hintaan. M i
talit tilataan yleissihteeriltä. Mitaleista on ilmoi
tettu nimi lyöntivuosi, lyöty (L) / valettu (V),
kunto (4-10) ja hinta. Mitalin / kirjan voi tilata
2 3 . 5.1 992 mennessä lehden mukana olevalla
tilauskortilla, jonka vastauslähetys on makset
tu. Mitalit ovat pronssista ellei muuta ole mai
nittu.
TERHO SAKKI: Juuret syvällä, itsenäisyytem
me juhlavuoden virallinen mitali, L, 1 992, 200
mk
KAUKO RÄSÄNEN: FIDEM 1 990 H ELSI NKI, L,
1 9 90, 10, 3 50 mk.
KARI JUVA: FIDEM 1 973 H ELSI N KI, 1 9 73, L,
10, 90 mk.
KAUKO RÄSÄNEN: Arvo Aho, 1 991, V, 10, 900
mk.
MAU N O H ONKANEN: Kiina-näyttely, 1991, V,
10, 800 mk.
RAIMO H E INO: Jorma K.Miettinen, 1991, V,
10, 900 mk.
TERHO SAKKI: Killan jäsenjetoni, hopeinen, ei
ketjua, 1 50 mk. sama pronssista, ei ketjua 70
mk.
PRESI DENTTISARJAN mitalit a 1 50 m k kukin
PRESI DENTTISARJA PUISELLA ALUSTALLA
yhteensä 1 400 mk.

SEU RAAVAT VUOSIM ITALIT:

MATTI PELTOKANGAS: Kevyt kosketus, 1 981,
9, 2 50 mk.
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PI RKKO VIITASALO: Tarinan pituus, 1 9 82, 9,
2 50 mk.
VILHO HÄRKÖNEN:
1 983, 7, 220 mk.

Hmjoitusvnstustnjn,

MATTI PELTOKANGAS: Joutsenlaulu, 1 984, 9,
2 50 mk.
M ERJA VAI N I O : Lintu ja pesä, 1 985, 9, 2 70
mk.

M U UTA:

FELIX NYLUND: Wilhelm Bensow, 1 931, L, 8,
1 1 0 mk.
WÄINÖ AALTON E N : Stockmann, 1 961, L, 8,
100 mk.
A I MO TUKIAIN EN: Erkki Laitakari, 1 962, L, 9,

1 30.

AIMO TUKIAI N EN: Finnpap, 1 968, L, 8, 1 40

mk.

KI MMO PYYKKÖ: Ylioppilaskunta, 1 968, L, 8,

90 mk.

MARJO LAHTINEN: Mika Waltari, 1 978, L,
140 mk.
TERHO SAKKI: Mauno Koivisto, 1 983, L, 9,
1 50 mk.

M ITALI KI RJA:

JOUKO JA LIISA VOI O NMAA: Suomen Mita
litaidetta, S KK kirjapaino, 1 964, 120 m k

SVEN SK RE SUME

T I LL LÄSAREN (s. 1)
likka Voionmaa
1 ledaren behandlas tidskriften Mitali-Medal
jens utveckling under de fem första åren från
ett anspråkslöst medlemsblad till dess nuva
rande form, som har hittat vägen utanför med
lemskåren till bl.a. kommunala bibliotek. Här
behandlas också FIDEM XXI I I kongressen i
London och årsmedaljstävlingen. Samtidigt ut
talas en from förhoppning, att samlarna skul
le köpa mera medaljer, då konstnärerna håller
så hög nivå, och sålunda på sitt sätt befrämja
medaljkonsten. Vilken utmärkt studentgåva!
GILLET S ÅRSMEDALJSTÄV LING 1992 (s. 2)
likka Voionmaa
Den 28. årsmedaljstävlingen har avgjorts. Förs
ta priset (13000 mk) gick till Raimo Heino för
förslaget Riddarens grav, det andra priset
(11000 mk) till Pirkko Viitasalo för Giacomet
tis fötteroch det tredje priset (9000 mk) ock
så till Raimo Heino för Serenad. Dessutom in
löstes två förslag (å 6000 mk): leena Turpei
nens Fåraherde och Erik Mäkinens Port. Gillets
styrelse beslöt dessutom att ge två stipendier
3000 mk var åt Anna-Maija Urm för Spådom
och åt Pekka Rytkönen för Lyckosökaren. 107
förslag inlämnades, vilket är rekord, och nivån
var hög enligt juryn Anneli Sipiläinen, Nina Ter
no, Mauno Honkanen och likka Voionmaa.
NÅGRA MEDLEMMARS REFL EKT I ONER
EFT ER MEDALJTÄV L I NGEN (s. 11)
likka Voionmaa (red.)
Tre medlemmar bekantade sig med de inläm
nade förslagen till årsmedaljtävlingen. 1 allmän
het ansåg de liksom juryn, att nivån var högre
än vanligt. Alla skulle kanske inte ha satt de
belönade bidragen i samma ordnigsföljd som
juryn, men tror att Heinos medalj kommer att
tillfredställa de flesta medlemmarna.
DEN GJUT NA MEDALJEN I FINLAND FÖRE
Å R 1965 (s. 12)
Tuukka Talvio
Gerda Qvist (1883-1957) var den första me
daljkonstnären i Finland som specialicerade sig

i gjutna medaljer. Även andra skulptörer intres
serade sig för gjutna medaljer, särskilt under
1920-talet, men de flesta av deras arbeten var
ensidiga porträttreliefer av berömda personer
(fig. 1-2). Den mest aktiva var Aarre Aaltonen
(1889-1980), som producerade en serie för
fattarporträtt (fig. 2). Lauri Leppänen (18951977) gjorde endast två gjutna medaljer, men
den ena av dem är påfallande vällyckad (fig.
3). Den föreställer orientalisten G. A. Wallin
(1811-1852), som senare också avporträttera
des av Qvist.
Qvist fortsatte att modellera gjutna medal
jer ännu tili sin död år 1957 (fig. 4). Under
1940- och 50-talen hade hon endast få kon
kurrenter (fig. 5). En ny tid började emellertid
år 1961 med Aimo Tukiainens två moderna
medaljer (fig. 6-7), och när Gillet för Medalj
konst i Finland grundades 1965 åtog det sig
att arrangera årsmedaljtävlingar delvis med
syfte att befrämja den gjutna medaljen. Seder
mera har särskilt den fria konstmedaljen blivit
populär i Finland, men även den traditionella
porträttmedaljen har sina anhängare.
EN SIDA AV MEDALJEN (s. 16)
Arvo Aho
1 kåseriform visas, hur man kan utnyttja teman
på medaljens olika sidor t.ex. i gratulationstal.
MEDALJKONST PÅ ANDRA SIDAN
OM ANDERNA (s. 17)
Flu Voionmaa
Artikelförfattaren, som bott i över 20 år i Chi
le, har bekantat sig med landets medaljkonst.
Medaljpräglingen domineras helt av Casa de
Moneda, Chiles myntverk, som grundats år
1943 och präglat medaljer i enlighet med eu
ropeisk tradition sedan år 17 59. Chilens me
daljkonst och numismatik katalogiserades sys
tematiskt år 1901 av Jose Torivio Medina, men
därefter har ingen forskning bedrivits fram till
år 1990.Myntverket har på 1900-talet haft
högtstående konstnärer/gravörer ss. Rene T he
not och Santiago Urzua, men numera är me
daljframställningen mera rutin än konst. Utan
för Casa de Moneda är medaljkonsten tämli39

gen obekant, gjutna medaljer har överhuvud
taget inte-gjorts,. Senaste höst ·bildädes döck
ett sällskap, medaljkonstens vänner, som nu
tillsammans med avdelningen för numismatik
vid nationalmuseet (Museo Hist6rico Nacional)
försöker göra medaljkonsten mera känd i lan
det.
AKT UELLT (s. 18)
Under rubriken aktuellt behandlas följande äm
nen:
- Finland självständigt i 75 år medaljen i sil
ver har överräckts tili Republikens President
Mauno Koivisto
- Gillets årsmöte 23.4.1992. Gillets gjutna
förtjänstmedalj, modellerad av Terho Sakki,
fick bergsrådet K.K. Kankaanranta, bl.a. ord
förande för ekonomiutskottet under FIDEM
kongressen i Helsingfors samt mångå rig sty
relsemedlem och fil.lie. Tuukka Talvio, för sina
djuplodande medaljartiklar bl.a. i denna tids
krift och redaktör för FIDEM-katalogen och ko
missarie för olika medaljutställningar.
Prisen i årsmedaljtävlingen delades ut (se
tävlingsreferatet på s. och ). Mauno Honkanen
höll ett föred rag om medaljframställning, spe
ciellt prägling.
- En utställning över modärna medaljer i Ne
limarkka-museet 16.11.915.1.92.
- En utställning över finsk medaljkonst från
1950-talet tili våra dagar i blodgivarlokaliter på
Finlands Röda Kors Blodtjänst, en populär ut
ställningslokal, då stället besöks dagligen av
ett stort antal personer.
- Finsk medaljkonst uppmärksammades i en
lång artikel i El Mercurio, den mest auktorita
tiva dagstidningen i Chile.
- FIDEM XXI I I i London
- British Art Medal Society 10 år
- Aimo Tukiainens medaljer på Hvitträsk under sommaren
- Ströuppgifter över medaljutställningar i Fin
land unde r sommaren hösten 1992
NYA MEDALJER (s. 23)
Bibeln översatt tili finska i 350 år Arvo Aho För
fattaren beskriver en medalj, modellerad av Toi
vo Jaatinen. Medaljen vann delat första pris i
en tävling utlyst för att celebrera att Bibeln va
rit översatt tili finska i 3 50 å r.
Den sista våren Leena Passi I inlägget berät
tar Passi om Jarkko Roths Den sista våren, två
medaljer i diorit, kallade Vatten och Jord, i ett
etui av trä. Både medaljerna och etuiet ( 52 ex)
är helt handgjorda.
Panu H akola -medaljen En medalj över pro
fessorn i rättspsykiatri vid Kuopio Universitet,
modellerad av Kauko Räsänen
40

T. M. Scheinin-medaljen Medaljen är model
lerad av Reijo Paavilainen och besl<river ki
rurgen T.M. Scheinins livsverk.
RAIMO H EI NOS T RE DIMENSIONER (s. 26)
Leena Passi
Författaren behandlar utvecklingen i Heinos
medaljkonst under fyra årtionden. Hon besk
river H eino som en porträttkonstnär, som an
vänder en levande och förenklad realism, ofta
kryddad med varm humor. Han karaktäriserar
också ofta mänsklighet och liv i sina porträtt
av konstnärer och gestalter ur litteraturen ss.
Franois Villon, Don Quijote och Akaki Akakie
vits. En tredje dimension är dokumentering av
urfinska drag ofta med humor t.ex. Tango, en
bild av en finsk danslave.
PRÄSTMEDALJERNAS MYST ERI UM (s. 28)
Arvo Aho
Arvo Aho har gjort en förteckning över medal
jer av i Finland födda präster genom århund
raden och hittat endast 20. Varför så få? H an
tror att det beror på att man målat porträtt av
präster. Församlingarna har inte insett värdet
av att låta prägla medaljer över sina präster.
De få som gjorts är ofta över präster som har
blivit kända på grund av andra orsaker ss. J.L.
Runeberg.
OM LETTISK MEDALJKONST (s. 31)
Bruno Strautins
Artikeln är en kort presentation av nutida let
tisk medaljkonst.
ARTIKLAR PUBLI CERADE I MITALI
MEDALJEN UNDER ÅREN 1987-1991 (s. 34)
Detta är en innehållsförteckning över alla ar
tiklar publicerade under åren 1987-1991. Ar
tiklarna är i alfabetisk ordning enligt författa
ren. På slutet finns en förteckning över nya me
daljer, som har presenterats i tidskriften (konst
närerna i alfabetisk ordning), präglarfirmornas
förteckningar över nya medaljer samt en för
teckning över pärmbilderna.
MEDALJDONATI ONER (s. 41)
Gillet har fått mottaga som gåva tre medaljer:
Medalj över Paavo Pekkanen, bl.a. chef för
Kommunalförbundet; medalj över bergsråd et
K.K. Kankaanranta samt en plakett med ett
alternativt förslag över reversen; och medaljen,
som präglats tili minnet av att Bibeln i sin hel
het hade översatts tili finska för 350 år sedan
(2 ex).

M I TA LI LA H J O I T U KS I A

Pa avo Pe kka nen-m ita l i

K . K . Ka n ka a n ra nta-m ita l i

Mitalitaiteen Kilta on saanut lahjoitu ksena Rai
mo Hein on veistämän maaneuvos Paavo Pek
kanen-mitalin. Mitalin, jonka hal kaisija on 80
mm, ovat lyöttäneet Mannerheimin Lastensuo
jelu l iitto, Suomen Kunnallisliitto ja SV U L. Mi
talin takasivun symboliset kuva-aiheet ja tun
nuslause kuvastavat maaneuvos Pekkasen
myönteistä elämänasennetta ja elämäntyötä
Kunnallisliiton johtajana sekä lastensuojelun ja
u rheilun johtavissa luottamustehtävissä. Mita
l in on lyönyt Tillander Oy ja se luov utettiin
maaneuvos Pekkaselle 12.3.1992. Mital itaiteen
K i lta kiittää lahjoitu ksesta.

Vuorineuvos Kerppo K. Kan kaanranta o n lah
joittanut K i l lalle Erkki Saarikurun veistämän ja
Toivo Jaatisen valaman K.K.Kankaanranta-mi
talin sekä myös valetun plaketin taiteilijan toi
sesta ehdotu ksesta takasivuksi. Mo lempien
hal kaisija on 120 mm. Kilta kiittää lahjoitu kses
ta.

R a a m atun j u h l avuoden m ita l i
Kirkkohallitus on lahjo ittanut kasi Raamatun
juhlavuoden mitalia Kil lalle, jotka Arvo Aho
ojensi Ki llan puheenjohtajalle Ki llan vuosiko
kou ksessa. Kilta kiittää lahjoitu ksesta. Mital is
ta lähemmin s. 23.
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